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The purpose of this research was to develop self-study learning package on Thai 

sentence patterns for mathayomsuksa II students at Nakprasith School, Sampran, Nakhonpathom. 

The samples were 40 mathayomsuksa II students in the second semester of the 2007 

academic year, at Nakprasith School, Sampran, Nakhonpathom. One classroom was selected 

by cluster random sampling.  The instruments used in this study included the self-study learning 

package on Thai sentence patterns and learning achievement tests.  The data were statistically 

analyzed by t-test Dependent. 

 The study reveals that:  

1. The self-study learning package on Thai sentence patterns had an efficiency of  

81.63 /  83.38 

2. The student’s achievement through self-study learning package on Thai sentence  

patterns after the experiment was significantly increased at  .01 level. 
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 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจน

ขอเสนอแนะ  อยางดียิ่งจากทานผูชวยศาสตราจารย  ขจรศรี ชาติกานนท อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
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ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนยิ่งสําหรับงานวิจัย  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน    

อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย  สุมานิน  รุงเรืองธรรม  อาจารย  สรัญญา  ปญญะสุทธิ์  และ 

อาจารย  บุษยมาศ  บุญจิตติ   ที่ไดใหความกรุณาชวยเหลือใหคําแนะนําในการตรวจสอบ และแกไขเครื่องมือ
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การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย) ทุกคนที่มีสวนในการแนะนําและใหกําลังใจเสมอมา 
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มารดา ครู  อาจารย  และผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 

 ภาษาเปนระบบการสื่อสารสําคัญของมนุษย  เพราะมนุษยทุกคนใชภาษาในการสื่อความหมาย 

ถายทอดความรู  ความคิด  และประสบการณ  ใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางผูสงสารและ      

ผูรับสาร ภาษาไทยจึงมีความสําคัญและจําเปนยิ่งสําหรับคนไทยทุกคนที่ตองใชภาษาไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ปจจุบันการใชภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก กลาวคือ ภาษาไทยมีคําใชมากขึ้น  

เพื่อใหเหมาะกับความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ ในขณะเดียวกันก็มีการใชภาษาอยางไมถูกตอง  

มีการตัดคําและใชคําผิดหนาที่  ปญหาการใชภาษาไทยเปนปญหาที่เกิดขึ้นมานานแลวจึงมีผูพยายาม

ที่จะรักษาและดําเนินการแกไขการใชภาษาที่ผิดๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อสงเสริมการใชภาษาไทย

อยางถูกตอง  (วรนุช  อุษณกร . 2543:ออนไลน) 

 นอกจากนี้สุจริต  เพียรชอบ (2538:2) ยังกลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยวา ภาษาไทยมี

ความสําคัญมาก เพราะเปนภาษาประจําชาติ เปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนไทย นับต้ังแตคนไทย

รวมตัวกันเปนชาติมีความเปนปกแผนมั่นคง ก็ใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร นอกจากนี้

ภาษาไทย ยังเปนวัฒนธรรมประจําชาติอยางหนึ่งที่นาภาคภูมิใจ  ควรแกการธํารงรักษาไว 

 จากความสําคัญของภาษาไทยดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหนาที่ในการจัดการศึกษา

ใหแกเด็กและเยาวชนของชาติ  จึงไดกําหนดใหภาษาไทยเปนวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู  

และตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  เปนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทั้ง

การอาน การเขียน การฟง การพูดและการดู   เพื่อการสื่อความหมายที่ชัดเจน  ถูกตองและเหมาะสม  

สามารถใชภาษาเพื่อแสวงหาความรูและนําไปพัฒนาตนเองและสังคมได การพัฒนาทักษะพื้นฐานของ

การใชภาษาไทยเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ  เพื่อเปนพื้นฐานในการนําไปใชศึกษาวิชาอื่นๆ ตอไป 

(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. 2544:9) 

 การเรียนรูหลักภาษาและการใชภาษา  จนสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  นักเรียน

จะตองตระหนักถึงความสําคัญในกฎเกณฑของไวยากรณไทย  หรือที่เราเรียกวา  หลกัภาษา  เพราะถา

เห็นความสําคัญแลวยอมทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรู  ทําใหเขาใจและใชภาษาไดอยางถูกตอง 

เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงกําหนดจุดมุงหมาย

การเรียนรูหลักภาษาไววา เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เรื่องหลักภาษาไทยอยางถูกตอง  และ
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เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา

ทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ  สุจริต  เพียรชอบ  

(2538:361) ที่กลาววา การที่ผูใชภาษาพยายามใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษาจะเปนการชวย

อนุรักษภาษาไทยใหอยูยืนยงเปนเอกลักษณของชาติสืบตอไป 

 สรุปไดวา  การมีความรู  ความเขาใจเรื่องหลักภาษาอยางถูกตอง  จะทําใหนักเรียนใชภาษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเปนการชวยอนุรักษใหภาษาไทยคงอยูสืบไป  ดวยความสําคัญ

ของวิชาภาษาไทยดังกลาวขางตน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  จึงกําหนดให

เรียนเนื้อหาหลักภาษาไทยโดยเริ่มจากเรื่อง  คํา  ความสัมพันธของคําและเรื่องประโยค  ในชวงชั้นที่  3  

ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  3  และไดกําหนดใหเร่ืองประโยค  เปนเนื้อหา

เร่ืองหนึ่งของสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในสาระที่ 4 : หลักการใชภาษามจีดุประสงค

เพื่อใหนักเรียนมีความรูเร่ืองหลักการใชประโยคความเดียว  ประโยคความรวม และประโยคความซอน  

(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ.  2546:37) 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความสําคัญเรื่องประโยค  แตจากการศึกษาปญหาที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเรื่องการใชประโยค  พบวา  การเรียนการสอนยังไมประสบความสําเร็จ

เทาที่ควร  นักเรียนยังไมเขาใจเร่ืองโครงสรางของประโยค  ไมสามารถจําแนกชนิดของประโยคได  จึง

เปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนขาดประสิทธิภาพในการใชประโยคในการสื่อสาร  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว

ของกาญจนา   นาคสกุล  (2546:244)  ที่กลาววา  การใชภาษาไทยในปจจุบันมีขอผิดพลาดบกพรอง

ทั้งในดานการออกเสียง  การสื่อความหมาย  การใชคําตามหนาที่ทางไวยากรณ  การใชคําตามระดับ

ภาษา  รูปประโยคที่ไมเหมาะสมและการเขียนที่ผิด  และสอดคลองกับผลการวิจัยของรื่นฤดี  เทพขุน  

(2533:58-67; อางอิงจาก  กนกวรรณ  สายะบุตร.  2547:5)  ที่วิจัยเรื่องการวินิจฉัยขอบกพรองและ

การแกไขขอบกพรองในการแตงประโยคความเดียว  ประโยคความรวมและประโยคความซอน  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  สรุปไดดังนี้  นักเรียนมีปญหาเรื่องการแตง

ประโยคความเดียว  ประโยคความรวมและประโยคความซอน  มีสาเหตุมาจากนักเรียนไมเขาใจการใช

คํากริยา การใชสวนขยาย  เพราะนักเรียนเลือกใชคํากริยาไมถูกตองและไมทราบวาควรจะใชคําใดมา

เปนสวนขยายและนักเรียนไมสามารถเลือกใชคําเชื่อมได 

 การแกไขปญหาเพื่อใหการศึกษามีคุณภาพนั้น  ส่ือการสอนจึงเปนสิ่งสําคัญที่ครูผูสอนสามารถ

นํามาเปนตัวกลางในการถายทอดเนื้อหาไปสูนักเรียน  ส่ือมีอิทธิพลและสามารถจูงใจนักเรียนทําใหเกิด

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  การเรียนการสอนที่จะมีประสิทธิภาพไดจะตองมีส่ือการเรียนการสอน

ที่ตรงกับความตองการของนักเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของนักเรียน  ดวยการใชส่ือการเรียนการสอนและชุดการเรียนมาใชในการพัฒนาการสอน  
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เพื่อชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง  การนําชุดการเรียนมาใชในการ

สอนนาจะเปนวิธีแกปญหาที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแกปญหาในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  การ

จัดการเรียนการสอนที่ตองเนนนักเรียนเปนสําคัญได 

 ชุดการเรียนดวยตนเองเปนสื่อประสมที่จะพัฒนาความสามารถตามศักยภาพของนักเรียน  

สามารถเรียนไดเร็วหรือชาตามความสามารถของตนเองอยางมีระบบ  และชวยใหนักเรียนมีโอกาสได

ฝกฝนดวยตนเองมากขึ้นโดยไมตองแขงขันกับผูอ่ืน  ซึ่งในชุดการเรียนมีวัตถุประสงคบอกไวเปนแนวทาง

ในการเรียนรู  วิธีเรียนและกําหนดเวลาที่จะประเมินผลตนเองได  นอกจากนี้ยังชวยอํานวยความสะดวก

ใหแกผูสอนในการประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนและยังชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล  

ชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถไดดวยตนเองและชุดการเรียนที่มีประสิทธิภาพจะ

ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนอยางเชื่อถือได  ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช ชุดการเรียน  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการ

เรียนสูงกวากอนการเรียน สุพัตรา ชื่นเจริญ (2546:บทคัดยอ) 

 การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  สามารถสนองตอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 หมวด 4 มาตรา 24  ที่กลาววาการจัดกิจกรรม  

ที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   

การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานสาระความรู  การปลูกฝงคุณธรรม  การจัดบรรยากาศ การเรียน

การสอนใหผูสอนเรียนรูไปกับนักเรียน  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดในทุกเวลา  สถานที่  ตลอดจนการ

ประสานความรวมมือกับผูปกครอง   

 จากความสําคัญดังกลาวขางตน  ทําใหผูวิจัยเห็นสภาพของปญหาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา

ชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง  ชนิดของประโยค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  เพื่อสงเสริมให

นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  มีประสบการณการเรียนรู  เกิดความเขาใจในเนื้อหาและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีข้ึน   

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค  สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   
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 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  กอนและหลัง     

การเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1. ไดชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2      

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   

 2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  ไปใชในการปรับปรุง    

การเรียนการสอนใหนาสนใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยดีข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนนาคประสิทธิ์           

อําเภอสามพราน  จงัหวัดนครปฐม  จํานวน  8  หองเรยีน  รวมนักเรยีนทั้งหมด  377  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์  

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 หอง นักเรียน  

40  คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling) 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย   
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  ใชเวลา

ในการทดลอง  จํานวน  18  คาบ   คาบละ  50  นาที  ใชเวลา  6  สัปดาห  สัปดาหละ  3  ชั่วโมง 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนนาคประสิทธิ์  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  ชนิด

ของประโยค  ไดแก  ประโยคความเดียว  ประโยคความรวมและประโยคความซอน 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรตน        ไดแก   การเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

 ตัวแปรตาม      ไดแก   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง                    
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 1. ชุดการเรียนดวยตนเอง หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ครูสรางขึ้น  มีการจัดเนื้อหาอยาง

เปนระบบ ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองเปนรายบุคคล  มีจุดประสงคของการเรียนการสอน

ที่ชัดเจน  กําหนดกิจกรรม  เวลา  ส่ือการสอน  และแหลงศึกษาคนควาไวอยางชัดเจน  นักเรียนสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถและความตองการของนักเรียนเอง  โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา

ปรึกษาในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือการปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียนและเปนการสงเสริมให

นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องชนิดของประโยค  หมายถึง  ชุดการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึน้โดย 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองชนิดของประโยคในภาษาไทย  ไดแก  ประโยคความเดียว  ประโยคความรวมและ

ประโยคความซอน  นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาไดดวยตนเอง  เรียงลําดับข้ันตอนจากงายไปหายาก   

ในกรอบเนื้อหาแตละหนวยการเรียนประกอบดวย  คูมือ  บัตรคําสั่ง  เนื้อหา  กิจกรรม  แบบทดสอบ  

บัตรเฉลย  มีการใชบทความ  นิทานและเรื่องสั้นประกอบ   

 3. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  หมายถึง  ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียน              

จากชุดการเรียนดวยตนเองไมตํ่ากวาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  โดยคิดเปนรอยละที่กําหนด

ไว  ดังนี้ 

  80 ตัวแรก  หมายถึง  คารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวาง

เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 

  80 ตัวหลัง  หมายถึง  คารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลัง

เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนดานความรู  ความจาํ ความเขาใจ  

และการนําไปใชในเรื่อง  ชนิดของประโยค  ที่วัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทย  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของประโยค  หมายถึง  เครื่องมือที่ใช

ในการทดสอบที่วัดความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห ในเรื่องชนิดของประโยค  

โดยเก็บรวบรวมขอมูลในรูปของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดสรางและผานการทดลองหาคุณภาพแลว 
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ตัวแปรตน 
การเรียนโดยใช         

ชุดการเรียนดวยตนเอง 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เร่ืองชนิดของประโยค 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 

 

 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 

  1.1 ความหมายของชุดการเรียน 

  1.2  ประเภทของชุดการเรียน 

  1.3  องคประกอบของชุดการเรียน 

  1.4  แนวคิดและหลักการสรางชุดการเรียน 

  1.5 ปรัชญาของชุดการเรียน 

  1.6  วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียน 

  1.7  ข้ันตอนในการสรางชุดการเรียน 

  1.8  ลักษณะของชุดการเรียนที่ดี     

  1.9  คุณคาของชุดการเรียน 

  1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 

 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.2 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.3 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.5 หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.6 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับประโยคในภาษาไทย 

  3.1 ความหมายของประโยค 

  3.2 โครงสรางของประโยค 

  3.3 ชนิดของประโยค 

  3.4 หนาที่ของประโยค 

  3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประโยคในภาษาไทย 
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1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 
 1.1   ความหมายของชุดการเรียน 
 ชุดการเรียนหรือชุดการสอน  มาจากคําวา  Learning  Package  หรือ  Instructional  Package  

เดิมใชคําวา  ชุดการสอน  เพราะเปนสื่อที่ครูนํามาใชประกอบการสอน  แตตอมามีการปฏิรูปการศกึษา

โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญในการเรียนการสอน  การเรียนรูที่ดีควรจะใหนักเรียนไดเรียนเองศึกษาดวย

ตนเอง  จึงนิยมเรียกชุดการสอนเปนชุดการเรียน  ดังนั้นผูวิจัยจึงใชคําวา “ชุดการเรียน” 

 ความหมายของชุดการเรียน  มีผูใหความหมายไว  ดังนี้ 

 ลัดดา  ศุขปรีดี  (2523:31) ใหความหมายของชุดการเรียนวา เปนการรวบรวมสื่อการสอน

สําเร็จรูปใหนักเรียนเรียนไดดวยตนเองเปนรายบุคคล  หรือเปนกลุมเล็กๆ ดวยความสะดวกสบาย  

เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 วิชัย  ดิสสระ  (2535:154) ไดใหความหมายของชุดการเรียนวา ชุดการเรียน หมายถึง การจัด

เนื้อหาใหเปนระบบและรัดกุม  มีลักษณะที่ตอบสนองความตองการของนักเรียนจนสมบูรณในตัวเอง  

มีจุดประสงคของการเรียน  กําหนดกิจกรรม  เวลาและสื่อการเรียนไวอยางชัดเจน โดยมีครูเปนผูคอย

แนะนําชวยเหลือ 

 วิชัย  วงษใหญ  (2525:185) ใหความหมายของชุดการเรียนวา  เปนการนําเอาวัสดุอุปกรณ

และวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อการเรียนแบบประสมมาชวยสงเสริมการเรียนรูใหนักเรียนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542: 27)  ใหความหมายของชุดการเรียนวา  เปนกิจกรรมการเรยีนรู

ที่ออกแบบอยางเปนระบบ  ซึ่งประกอบดวย  จุดมุงหมาย  เนื้อหาและวัสดุอุปกรณ  รวบรวมไวในกลอง  

เพื่อเตรียมไวใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง 

 วีระ  ไทยพานิช (2529:134) กลาววา ชุดการเรียนมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน ชุดการสอน     

ชุดการเรียนดวยตนเองเบ็ดเสร็จ  ชุดการสอนรายบุคคล   ซึ่งเปนชุดของสื่อประสมที่จัดขึ้นสําหรับ

หนวยการเรียน  หัวขอ  เนื้อหา  และอุปกรณของแตละหนวยไดจัดไว 

 บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2530:17) ใหความหมายของชุดการเรียนวา เปนสื่อประสม จัดไวเปน

ชุดๆ บรรจุในซอง  กลองหรือกระเปา  ในการสรางจะใชวิธีระบบเปนหลัก  จึงทําใหมั่นใจไดวา  ชุดการ

เรียนจะชวยใหนักเรียนไดรับความรู 

 ดวน  (Duane.  1973:169) ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา เปนการเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล  

อีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดสัมฤทธิผลทางการเรียนตามเปาหมาย  นักเรียนจะไดเรียนไป

ตามอัตราความสามารถ  และความตองการของตนเอง 
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 มัวร  (Moor. 1974:24)  ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา  เปนการศึกษารายบุคคลที่เปนระเบียบที่

นักเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเนื่องกันอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชส่ือและกิจกรรม

ที่กําหนดไว 

 เวบเบอร  (Webber. 1977:329)  ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา  การเรียนจากชุดการเรียนดวย

ตนเองนั้นนักเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนดวยตนเองตลอดเวลา  ดังนั้นถานักเรียน

ยังเปนเด็กเล็กที่ไมบรรลุนิติภาวะและวินัยในตนเองเพียงพอแลว  ยอมทําใหการเรียนไรประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้เพราะเด็กอาจจะไมเขาใจวัตถุประสงคในการเรียน  ไมเขาใจงานที่ส่ังใหทําหรือขาดการมีสวนรวม

อยางแข็งแรงในการเรียน  เพราะมีชวงความสนใจสั้นจึงเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 

 จากการศึกษาความหมายขางตนพอสรุปไดวา  ชุดการเรียน  หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอน

ที่ครูสรางขึ้น  มีการจัดเนื้อหาอยางเปนระบบ  ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองเปนรายบุคคล

โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนําปรึกษาในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือการปฏิบัติกิจกรรมในชุดการ

เรียนและเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง  และเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการ

เรียนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 ประเภทของชุดการเรียน 
 นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของชุดการเรียนไวแตกตางกัน  ดังนี้ 

 ชัยยงค  พรหมวงค  (2521:118 -119)  ไดแบงชุดการเรียนตามลักษณะการใชเปน  4  ประเภท  

คือ 

 1. ชุดการเรียนประกอบการบรรยายใหชัดเจนขึ้น  ชวยใหผูสอนพูดนอยลง และใหส่ือ การ

สอนทําหนาที่แทนชุดการเรียนแบบนี้  นิยมใชกับการฝกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ยังถือวา      

การสอนแบบบรรยายยังมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรูแกนักเรียน  เนื่องจากเปน ชุดการเรียน

ที่ครูเปนผูใช  บางครั้งจึงเรียกวา  “ชุดการเรียนสําหรับครู”  ชุดการเรียนประกอบการบรรยายจะมีเนื้อหา

เพียงอยางเดียว  โดยแบงหัวขอที่จะบรรยายและประกอบกิจกรรมไวตามลําดับข้ัน  สื่อที่ใชอาจเปนแผน

คําสอน  สไลดประกอบเสียงบรรยายในเทป  แผนภูมิ  แผนภาพ  ภาพยนตร  โทรทัศนและกิจกรรมกลุม  

เพื่อใหนักเรียนไดอภิปรายตามปญหาและหัวขอที่ครูกําหนดให  เพื่อความเรียบรอยในการใช 

 2. ชุดการเรียนแบบกิจกรรมกลุม  เปนชุดการเรียนแบบกิจกรรมที่ยึดระบบการผลิตสื่อการเรียน

ตามหนวยและหัวเรื่องที่จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน เชน การสอนแบบศูนย

การเรียน การสอนแบบกลุมสัมพันธ  เปนตน  ซึ่งชุดการเรียนนี้ประกอบดวยชุดยอยตามจํานวนศูนยที่

แบงไวในแตละหนวย  ในแตละศูนยมีหนวยหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนนักเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น 

ส่ือที่ใชในศูนยจัดไวในรูปส่ือประสม  อาจใชเปนสื่อรายบุคคล  หรือส่ือสําหรับกลุมที่นักเรียนทั้งศูนยจะ

ใชรวมกันได  นักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนแบบกิจกรรมกลุมจะตองการความชวยเหลือจากครูเพียง
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เล็กนอยในระยะเริ่มเรียนเทานั้น  หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลว  นักเรียนสามารถชวยเหลือซึ่งกัน

และกันไดเอง  ระหวางประกอบกิจกรรมการเรียน  หากมีปญหานักเรียนสามารถถามครูไดเสมอ 

 3. ชุดการเรียนตามเอกัตภาพ  หรือ  ชุดการเรียนรายบุคคล  เปนชุดการเรียนที่มุงใหนักเรียน

สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง  ตามความแตกตางระหวางบุคคล  อาจเปนการเรียนในโรงเรียน

หรือบานก็ได  เพื่อใหนักเรียนกาวไปขางหนาตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอมของ

นักเรียน 

 4. ชุดการเรียนทางไกล  เปนชุดการเรียนที่ผูสอนกับนักเรียนอยูตางถิ่นตางเวลากันมุงสอน

ใหนักเรียนศึกษาไดดวยตนเอง  ไมตองมาเขาชั้นเรียน  ประกอบดวยสื่อประเภทสิ่งพิมพ  รายการวิทยุ  

โทรทัศน  ภาพยนตร  และการสอนเสริมตามศูนยบริการศึกษา 

วิชัย  วงษใหญ  (2525:186 -187) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนตามลักษณะของการใชไว  

3  ประเภท  ดังนี้ 

 1. ชุดการเรียนสําหรับประกอบการบรรยายหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ชุดการเรียนสําหรับ

ครูใชเปนชุดการเรียนที่กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบคําบรรยาย  เพื่อเปลี่ยนบทบาท

การพูดของครูใหลดนอยลง  และเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น ชุดการเรียนนี้  

จะมีเนื้อหาวิชาเพียงหนวยเดียว  และใชกับนักเรียนทั้งชั้น 

 2. ชุดการเรียนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดการเรียนแบบนี้ มุงเนนที่ตัวนักเรียนไดประกอบ

กิจกรรมรวมกันและอาจจัดการเรียนในรูปของศูนยการเรียน  ชุดการเรียนเปนแบบกิจกรรมกลุมจะ

ประกอบดวยชุดการเรียนยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยการเรียนที่แบงไวในแตละหนวย  ในแตละ

ศูนยจะมีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนนักเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น  การเรียนอาจจะจัด

ในรูปแบบของรายบุคคลหรือนักเรียนทั้งศูนยรวมกันก็ได  ผูที่เรียนจากชุดการเรียนแบบกิจกรรมกลุม

อาจจะตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มเทานั้น  หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลว  

นักเรียนจะสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดเอง  ในขณะทํากิจกรรมการเรียน  หากมีปญหานักเรียน

สามารถซักถามครูไดเสมอ  เมื่อจบการเรียนแตละศูนยแลว  นักเรียนอาจจะสนใจในการเรียนเสริม  

เพื่อเจาะลึกถึงสิ่งที่เรียนรูไดอีกจากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียมไวเพื่อเปนการไมเสียเวลา  

 3. ชุดการเรียนรายบุคคล  เปนชุดการเรียนที่จัดระบบข้ันตอนเพื่อใหนักเรียนใชเรียนดวย

ตนเอง  ตามลําดับข้ันความสามารถของแตละบุคคล  เมื่อศึกษาจบแลวจะทําการทดสอบประเมินผล

ความกาวหนา  และศึกษาชุดอื่นตอไปตามลําดับ  เมื่อมีปญหานักเรียนจะปรึกษากันระหวางนักเรียน

และครูพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงานหรือผูชี้แนะแนวทาง การเรียนดวย  ชุด

การเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคลใหพัฒนาการการเรียนรูของตนเองไป

ไดจนสุดความสามารถโดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน   
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การแบงประเภทของชุดการเรียนของนักการศึกษาขางตนสรุปไดวา ชุดการเรียนที่เนนให

นักเรียนไปปฏิบัติดวยตนเองโดยมีการปรึกษากันในกลุม และมีครูเปนผูชี้แนะหรือเปนที่ปรึกษาเมื่อ

นักเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยในชุดการเรียนนั้น เปนชุดการเรียนที่เหมาะสําหรับนํามาใชกับนักเรียน 

จึงไดสรางชุดการเรียนขึ้นมา 

 
 1.3   องคประกอบของชุดการเรียน 
 นักการศึกษาหลายทานไดจําแนกองคประกอบของชุดการเรียนไวดังนี้ 

 ชัยยงค  พรหมวงค  (2523:120) ไดจําแนกองคประกอบของชุดการเรียนไว  4  สวน  ดังนี้ 

 1. คูมือสําหรับครูที่ใชชุดการเรียน  และนักเรียนที่ตองเรียนจากชุดการเรียน 

 2. เนื้อหา  และสื่อ โดยจัดใหอยูในรูปของสื่อการเรียนแบบประสม  หรือกิจกรรมการเรียน 

การสอนแบบกลุม  และรายบุคคลตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 3. คําสั่งหรือการมอบหมายงาน  เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหนักเรียน 

 4. การประเมินผล  เปนการประเมินผลของกระบวนการ ไดแก แบบฝกหัด รายงาน การคนควา  

และผลของการเรียนรูในรูปของการทดสอบแบบตาง ๆ  

 ลัดดา  ศุขปรีดี  (2523:32)  ไดจําแนกสวนตางๆ ของชุดการเรียนไว  ดังนี้ 

 1. จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 

 2. ขอทดสอบความรูเดิมของนักเรียน  ซึ่งมีจุดมุงหมาย  2  อยาง  คือ  วัดความรูเดิมของ

นักเรียนวาเขาใจบทเรียนหรือไม  และนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับบทเรียนมากนอยเพียงใด 

 3. บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง 

 4. ส่ือการเรียน 

 5. ขอทดสอบหลังเรียน 

 บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2530:71)  ไดจําแนกองคประกอบของชุดการเรียนเปน  4  สวน  คือ 

 1. คูมือ  เปนคูมือสําหรับนักเรียน  ภายในจะมีคําชี้แจง  ถึงวิธีการใชชุดการเรียนอยางละเอียด  

อาจทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 

 2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา  จะเปนสวนที่บอกใหนักเรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ

กิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว  ประกอบดวยคําอธิบายเรื่องที่จะศึกษา  คําสั่งใหนักเรียน

ดําเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรียน  บัตรนี้นิยมใชกระดาษแข็งตัดเปนบัตรขนาด  6 – 8  นิ้ว 

 3. เนื้อหาสาระและสื่อ  จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ อาจจะประกอบดวยบทเรียน

โปรแกรม  สไลด แผนภาพ  หุนจําลอง ฯลฯ  นักเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ ที่บรรจุอยูในชุด

การเรียนตามบัตรคําสั่งที่กําหนดไว 
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 4. แบบประเมินผล  นักเรียนจะทําการประเมินผลความรูของตนเองกอนและหลังเรียน 

แบบประเมินผลอาจเปนแบบฝกหัดใหเติมคําลงในชองวาง  เลือกคําตอบที่ถูก  จับคู  ดูผลจากการทดลอง

หรือทํากิจกรรม  ฯลฯ 

 กิดานันท  มลิทอง (2531:181)  ไดจําแนกองคประกอบของชุดการเรียนไว  ดังนี้ 

 1. คูมือ  สําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียนและสําหรับนักเรียนในการใชชุดการเรียน 

 2. คําสั่ง  เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียน 

 3. เนื้อหาสาระบทเรียน  จะจัดอยูในรูปของสื่อตางๆ เชน  สไลด  เทป  ฯลฯ 

 4. กิจกรรมการเรียน  เปนการกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนทํารายงานหรือคนควา  ตอจากที่ 

เรียนไปแลว 

 5. การประเมินผล  เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนนั้น 

 ดวน (Douane. 1973:169) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 6 ประการ  

ดังนี้ 

 1. มีจุดมุงหมาย และเนื้อหา 

 2. บรรยายเนื้อหา 

 3. มีจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 4. มีกิจกรรมใหเลือกเรียน 

 5. มีกิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ 

 6. มีเครื่องมือวัดผลกอนการเรียน  ระหวางเรยีน  และหลังการเรียน 

 จากการจําแนกองคประกอบของชุดการเรียนขางตนสรุปไดวา ชุดการเรียนมีองคประกอบ 

ดังนี ้

 1. คูมือการใชชุดการเรียน 

 2. คําชี้แจงหรือคําแนะนํา 

 3. จุดประสงคการเรียนรู 

 4. เนื้อหาสาระ 

 5. กิจกรรม 

 6. การประเมนิผล 
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 1.4 แนวคิดและหลักการสรางชุดการเรียน 
 การนําชุดการเรียนมาใชในระบบการศึกษานั้นมีผูเสนอแนวคิด  ดังนี้ 

(สันทัด  ภิบาลสุข; และพิมพใจ  ภิบาลสุข.  2525:193 -195) 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล 

 ตามหลักจิตวิทยานักเรียนมีความแตกตางกันในดานตางๆ  เชน ความสามารถ สติปญญา  

ความตองการ  ความสนใจ รางกาย  อารมณ  สังคม  และอ่ืนๆ นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยามา

ประยุกตใชในการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  หรือการศึกษาตามเอกัตภาพ  

การศึกษาโดยเสรีและการศึกษาดวยตนเอง  ซึ่งลวนแตเปนวิธีการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระ

ในการเรียนตามสติปญญา  ความสามารถ  และความสนใจ  โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความ

เหมาะสม 

 2. แนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนการเรียนการสอนไปจากเดิม 

 การเรียนการสอนแตเดิมที่เคยยึดครูเปนแหลงความรูหลัก  ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนการ

จัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเอง  โดยแหลงความรูจากสื่อการสอนแบบตางๆ ซึ่ง

ประกอบดวยวัสดุ  อุปกรณและวิธีการ  การนําสื่อการสอนมาใช  จะตองจัดใหตรงเนื้อหาและ

ประสบการณตามหนวยการสอนของวิชาตางๆ โดยนิยมจัดในรูปของชุดการเรียน  การเรยีนดวยวธินีีค้รู

จะชวยถายทอดความรูใหนักเรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด  สวนอีกสองในสามนักเรียนจะ

ศึกษาดวยตนเองจากที่ครูเตรียมไวใหในรูปของชุดการเรียนและที่ครูชี้ทางให 

 3. แนวคิดในเรื่องการใชส่ือการสอนตางๆ ไดเปลี่ยนและขยายตัวออกไป 

 ในอดีตนั้นการผลิตและการใชส่ือการสอนมักออกมาในรูปตางคนตางผลิต ตางคนตางใชเปน

ส่ือเดี่ยวๆ มิไดมีการจัดระบบการใชส่ือหลายอยางมาผสมผสานกันใหเหมาะสมและใชเปนแหลงความรู

สําหรับนักเรียนแทนการใชครูเปนผูถายทอดความรูใหแกนักเรียนตลอดเวลา แนวโนมใหมจึงเปนการ

ผลิตสื่อการสอนแบบประสมใหเปนชุดการเรียนอันจะมีผลตอการใช จากการใชส่ือ “เพื่อชวยครูสอน”  

คือ  ครูเปนผูหยิบใชอุปกรณตางๆ มาเปนการใชส่ือการสอน “เพื่อชวยนักเรียน”  คือ  ใหนักเรียนหยิบ

และใชส่ือการสอนตางๆ ดวยตัวเองโดยอยูในรูปของชุดการสอน 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับ 

สภาพแวดลอม 

 ในอดีตความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียนมีลักษณะเปนทางเดยีว คือ ครูเปนผูนาํ
และนักเรียนเปนผูตาม  ครูมิไดเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  นักเรียนจะมีโอกาสพูดก็
ตอเมื่อครูใหพูด  การตัดสินใจของนักเรียนสวนใหญมักจะตามครู  นักเรียนเปนฝายเอาใจครูเอาใจนักเรียน  

ในสวนใหญไมชอบใหนักเรียนคุยกัน  นักเรียนจึงไมมีโอกาสฝกฝนทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เชื่อฟง
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และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน  นอกจากนี้ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับสภาพแวดลอมก็มักอยูกับ
ชอลก  กระดานดํา  และแบบเรียนในหองแคบๆ ครูไมเคยพานักเรียนออกไปสูสภาพภายนอกโรงเรียน  

แนวโนมปจจุบันและอนาคตของกระบวนการเรียนจึงตองนํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเปด
โอกาสใหนักเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกันทฤษฎีกระบวนการกลุม จึงเปนแนวคิดทางพฤตกิรรมศาสตร  
ซึ่งนํามาสูการจัดระบบการผลิตสื่อการสอนออกมาในรูปของชุดการเรียน 
 5. แนวคิดในการนําจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู  โดยจัดสภาพ

ออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม  หมายถึง  ระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียน 
  5.1 ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง 
  5.2    มีทางทราบวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกหรือผิดอยางไร 
  5.3    มีการเสริมแรงทางบวกที่ทําใหนักเรียนภาคภูมิใจไดทําถูกหรือคิดถูก อันจะทําให

กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคต 
  5.4  ไดเรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนเองโดยไม
ตองมีผูมาบังคับ 
 การจัดสภาพการณที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูดังกลาว  จะตองมีเครื่องมือชวยใหบรรลุจุดหมาย

ปลายทาง  โดยใชชุดการเรียนเปนเครื่องมือสําคัญ 
 ธีระชัย  ปูรณโชติ  (2537)  ไดกลาวถึงแนวความคิดในการสรางชุดการเรียนดวยตนเองวา  
อาศัยหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูของสกินเนอร  (Skinner) และธอรนไดค (Thorndike) สรุปไดดังนี้ 
 ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร  ที่นํามาใชเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนคือ 

 1. เงื่อนไขของการตอบสนอง  ไดแก  การเสริมแรง  หรือการไมเสริมแรง  เมื่อนักเรียนไดทํา    
การตอบสนอง 
 2. การเสริมแรง  การเสริมแรงเปนสิ่งที่สําคัญตอพฤติกรรมที่ดีควรไดรับรางวัลหรือการ
เสริมแรง  สวนพฤติกรรมที่ไมดีก็ไมนาจะสนับสนุนใหเกิดขึ้นอีกตอไป  โดยละเวนมิใหเกิดการเสริมแรง

นั้นในการเรียนดวยชุดการเรียน  การรูผลการเรียนหรือรูคําตอบ เปนตัวเสริมแรงอยางหนึ่ง และในการ
เสริมแรงนั้นจะตองกระทําทันทีทันใด 
 3. การดัดรูปพฤติกรรม  พฤติกรรมการเรียนรูบางอยางจะมีความซับซอนมาก  ประกอบดวย

ข้ันตางๆ ตอเนื่องกันไป  การดัดรูปพฤติกรรมก็ตองรูวาขั้นสุดทายนั้นเปนอะไร  แลวจึงเสริมแรงแตละ
ข้ันไปเรื่อยๆ ต้ังแตข้ันแรกไปจนถึงขั้นสุดทายใหเปนไปในทางที่ตองการ 
 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค  ที่นํามาใชเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนคือ 
 1. กฎแหงผล  คือการเชื่อมโยงระหวางสิง่เราและการตอบสนอง  ถานกัเรียนตอบสนองแลว

ไดรับผลที่สมประสงค  การตอบสนองนั้นๆ ก็มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีก  ตรงกันขามถานักเรียนตอบสนอง
แลวไดรับความไมสบายใจความไมสมประสงคการตอบสนองนั้นก็มีแนวโนนวาจะไมเกิดขึ้นอีก 
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 2. กฎแหงการฝกหัด  คือการที่บุคคลไดมีโอกาสไดกระทําซ้ําๆ ในพฤติกรรมใดพฤติกรรม

หนึ่ง  จะทําใหพฤติกรรมนั้นๆ สมบูรณยิ่งขึ้น 

 3. กฎแหงความพรอม  คือการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อนักเรียนพรอมที่จะเรียน 

 กลาวโดยสรุปไดวา  ชุดการเรียนเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวม

กิจกรรมดวยตนเอง  นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ  มีการจัดประสบการณ  

การเรียนรูโดยใหนักเรียนไดใชแหลงการเรียนรูจากนวัตกรรมตางๆ  ครูเปนผูจัดประสบการณการเรียนรู

ที่เอื้อตอการเรียนรูซึ่งจะเปนแนวทางที่ชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 
 1.5 ปรัชญาของชุดการเรียน 
 นักการศึกษาหลายทานไดเสนอปรัชญาของชุดการเรียนไวดังนี้ 

 นิรมล  ศตวุฒิ  (2526:14) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนยอมอยูบน

รากฐานปรัชญาตอไปนี้ 

 1. ในการจัดการเรียนการสอน  จะตองใหสอดคลองกับบุคลิกภาพ  ความสามารถและ         

ความตองการที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล 

 2. นักเรียนมีโอกาสไดรับความรูหลายๆ ทาง  และจะรูลวงหนาวาเขาจะตองทําอะไรและจะ

ไดรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนดวยวิธีใด  มีสวนรวมในกิจกรรม  และประเมินผลตัวเองใชเวลา

ในการเรียนอยางเพียงพอจนประสบความสําเร็จในการเรียน  เพื่อวาจะไมตองพบกับความผิดหวังและ

ไดรับการสนับสนุนในดานกําลังใจ 

 3. ครูจะตองจัดใหนักเรียนไดรับรูวิธีการเรียนดวยตนเอง  และวิธีการเรียนจากนวัตกรรม

หลายๆ ประเภท  ตลอดจนความพรอมที่จะเรียนเมื่อใดและในสถานที่ใดก็ได 

 4. นักเรียนจะตองคนพบดวยตนเองและรูจักตนเองโดยการจัดโปรแกรมการเรียนใหมีทางเลือก

หลากหลาย  จนกระทั่งนักเรียนแตละคนสามารถตระหนักถึงความสนใจ  มีความสามารถพิเศษของ

ตนเอง  และมีความคิดสรางสรรค 

 5. ในเรื่องคุณคาของการเรียนรู  ไมวาจะเรียนรูเนื้อหาในสาขาวิชาใดก็ตามนักเรียนจะตอง

ไดรับการสนับสนุนใหเห็นความสําคัญของการนําเนื้อหาไปใชในกิจกรรมตางๆ ของสังคม 

 6. นักเรียนจะตองมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบของการเรียนรู  และในการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ ของสังคม 

 คารดาเรลลี  (Cadarelli. 1973:150) ไดกลาวถึง ปรัชญาในการสรางชุดการเรียนดวยกิจกรรม

วา 
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 1. นักเรียนจะไดรับการเรียนตามเอกัตภาพ  โดยขึ้นอยูกับความตองการ  ความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง 

 2. บทบาทของครู  คือ  เปนผูวินิจฉัยวางเงื่อนไข  เราความสนใจและใหความสะดวกสบาย
แกนักเรียน 
 3. บทบาทของนักเรียนจะเปนผูมีความอิสระที่จะเลือกตัดสินใจยอมรับ  และตอบสนอง
สําหรับการศึกษาของตนเอง 

 4. บรรยากาศของหองเรียนจะตองสะดวกสบาย  เนนการสงเสริมความคิดสรางสรรค   
การคนควาสํารวจ  การปฏิสัมพันธ  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามขึ้นหลายๆ ดาน 
 กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียน จะมีความเชื่อในเรื่องความ
จําเปนที่นักเรียนจะตองคนพบดวยตนเอง  เรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  ความตองการของ

ตนเอง  ซึ่งเปนการฝกความรับผิดชอบในการเรียน  และความมีวินัยในตนเอง 
 
 1.6  วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียน 
 สมหญิง  กลั่นศิริ  (2523:59)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนไวดังนี้ 
 1. เพื่อใชสอนเนื้อหา  บทเรียน  ตามหลักสูตรของการศึกษาในระบบ 
 2. เพื่อเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอนของครู 

 3. เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครู  เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนจากชุดการเรียนดวย 
ตนเอง  หรืออาศัยความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย  ทําใหครูคนหนึ่งสอนนักเรียนไดจํานวนมากขึ้น 
 4. เพื่อชวยในการศึกษามวลชนทั้งในและนอกระบบ  เพราะชุดการเรียนสามารถนาํไปใชได
ทุกสถานที่และเวลา 

 สรุปไดวา ชุดการเรียนเปนเครื่องชวยอํานวยความสะดวกในการสอนเพราะสามารถนําไปใช
ไดทุกสถานที่และเวลา  และนําไปปรับปรุงวิธีสอนของครูเพื่อใหนักเรียนเรียนตามความสามารถของ
ตนเอง  เปนการฝกความรับผิดชอบและระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน 
 
 1.7  ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน 
 นักการศึกษาหลายทานไดเสนอหลักการในการสรางชุดการเรียนไวดังนี้ 

 ชัยยงค  พรหมวงค  (2521:123) ไดกลาวถึงหลักในการผลิตชุดการเรียนไว 10 ข้ันตอนไดแก 

 1. กําหนดหมวดหมู  เนื้อหาและประสบการณโดยกําหนดเปนหมวดวิชา 
 2. กําหนดหนวยการเรียน  แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการเรียน 
 3. กําหนดหัวเรื่องในการสอน  แตละหนวยควรแบงประสบการณออกเปน  4-6  หัวเรื่อง 
 4. กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ  สรุปรวมแนวคิด  สาระและหลักเกณฑสําคัญไว 

 5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง  โดยเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
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 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 7. กําหนดแบบประเมินผล  ตองประเมินใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชแบบ

อิงเกณฑ  เพื่อใหครูทราบวา  หลังจากใชชุดการเรียนแลว  นักเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู  

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

 8. เลือกและผลิตสื่อการเรียน 

 9. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เพื่อเปนการประกันวา  ชุดการเรียนที่สรางขึ้นมี 

ประสิทธิภาพในการสอน  ตามเกณฑที่กําหนด  อาจตั้งเปน  90/90  สําหรับเนื้อหาที่เปนความจําและ

ไมตํ่ากวา  80/80  สําหรับวิชาทักษะ  โดยคํานึงถึงหลักการที่วาการเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยให         

การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 

 10. การใชชุดการเรียนในขั้นนําไปใช  จะตองตรวจสอบปรับปรุงอยูตลอดเวลา   

 วิชัย  วงษใหญ (2525:134-139)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการผลิตชุดการเรียนดวยตนเอง  

โดยแบงเปน  10  ข้ัน  คือ 

 1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาอยางละเอียด 

 2. แบงหนวยการเรียน  เพื่อพิจารณาวาเปนชุดการเรียนดวยตนเองแบบใด  โดยคํานึงถึงวา 

นักเรียนคือใคร  นักเรียนจะไดความรูอะไร  จะทํากิจกรรมใด  ผลที่ไดจะดีเพียงใด 

 3. กําหนดหนวยการเรียนเพื่อประมาณเนื้อหาสาระในการถายทอดความรูใหกับนักเรียนได 

ตามกําหนดของชั่วโมงเรียน 

 4. กําหนดความคิดรวบยอด  ใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง  โดยสรุปรวมแนวคิดสาระ   

และหลักเกณฑที่สําคัญไว  เพื่อเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกัน 

 5. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับความคิดรวบยอด  โดยกําหนดจุดประสงค 

เชิงพฤติกรรม  เพื่อใหเห็นความสามารถของนักเรียนที่แสองออกมาใหเห็นไดในภายหลัง 

 6. วิเคราะหงาน  คือการนําจุดประสงคการเรียนรูแตละขอมาวิเคราะห  เพื่อหากิจกรรม    

การเรียนแลวจัดกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตอง  สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนด 

 7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน  นํากิจกรรมที่จัดเตรียมไวมาหลอมรวมใหเปนกิจกรรมการ 

เรียนที่สมบูรณ  เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในการเรียน  โดยคํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของนักเรียน  

วิธดํีาเนินการใหเกิดการเรียนการสอนและการประเมินติดตามผลพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมาเมื่อ

ไดรับการเรียนรูแลว 

 8. ส่ือการเรียน  คือวัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนรูที่ครูและนักเรียนจะตองกระทําเพื่อ 

เปนแนวทางในการเรียน  ซึ่งครูจะเปนผูจัดเตรียมไวในชุดการเรียนดวยตนเองใหเรียบรอย 
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 9. การประเมินผล  สังเกตการณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากไดรับการเรียน 

แลว บรรลุผลตามจุดประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

 10. การทดลองใชชุดการเรียนดวยตนเอง  เพื่อหาประสิทธิภาพ  ดวยการนําไปทดลองหา

ขอบกพรองและประสิทธิภาพกับเด็กกลุมเล็กๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม  แลวจึงนําไปทดลองใช

กับเด็กกลุมใหญ  หรือเด็กทั้งชั้นเรียน 

 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2526:199-200) ไดกําหนดขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนไว 10 ข้ัน  

ดังนี้ 

     1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหา  และประสบการณ  อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการ

เปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 

 2. กําหนดหนวยการเรียน  โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน  ประมาณเนื้อหาวิชาที่

จะใหครูสามารถถายทอดความรูใหแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาห  หรือสอนไดในหนวยละครั้ง 

 3. กําหนดหัวเรื่อง  ครูจะตองกําหนดประสบการณที่นักเรียนควรจะไดในการสอนแตละ

หนวย  แลวกําหนดหัวขอเร่ืองออกเปนหนวยการเรียนยอย 

 4. กําหนดหลักการและมโนคติ  หลักการและมโนคติที่กําหนดจะตองสอดคลองกับหนวย

และหัวเรื่อง  โดยสรุปรวมแนวความคิด  สาระ  และหลักเกณฑที่สําคัญไวเพื่อเปนแนวทางจัดเนื้อหา

มาสอนใหสอดคลองกัน 

 5. กําหนดจุดประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง  โดยเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่

ตองมีเกณฑการเปลี่ยนพฤติกรรมไวทุกครั้ง 

 6. กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ซึ่งจะเปนแนวทางการเลือก

และการผลิตสื่อการเรียน ซึ่ง กิจกรรมการเรียน  หมายถึง  กิจกรรมทุกอยางที่นักเรียนปฏิบัติ  เชน  การ

อานบัตรคําสั่ง  ตอบคําถาม  การเลนเกม  เปนตน 

 7. กําหนดแบบประเมินผล  ตองประเมินผลนักเรียนใหตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดย

ใชแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ  เพื่อใหครูทราบวา หลังจากการเรียนจากชุดการเรียนแลว  นักเรียนได

เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู  ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

 8. เลือกและผลิตสื่อการสอน  วัสดุอุปกรณและวิธีการที่ครูใช  ถือเปนสื่อการสอนทั้งสิ้น  

เมื่อผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลว  ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองที่เตรียมไว  

เพื่อนําไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว  สวนมากจะกําหนดเกณฑไวไมตํ่ากวา  

80/80 

 9. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เพื่อเปนการประกันวาชุดการเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ

ในการสอน  ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑข้ึนโดยคํานึงถึงหลักการที่วา  การเรยีนรู  เปนกระบวนการ

เพื่อชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนบรรลุผล 
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 10. การใชชุดการเรียน  เปนขั้นการนําชุดการเรียนไปใช  ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบและ

ปรับปรุงอยูเสมอ 

 จากขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนขางตน สรุปไดวา การสรางชุดการเรียนนั้นจะตองมี          

การวางแผนอยางเปนระบบมีข้ันตอนตางๆ  โดยเริ่มจากการศึกษาเนื้อหาวิชาอยางละเอียดนําเนื้อหา

มาแบงเปนหนวยยอยๆ การกําหนดจุดมุงหมายของชุดการเรียน และกําหนดกิจกรรมการเรียนให

สอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว  จากนั้นกําหนดแบบประเมินผล  แลวลงมือสรางชุดการเรียน  

นําชุดการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  แลวนําไปทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก นํามาปรับปรุงแกไข

แลวจึงนําไปทดลองกับนักเรียนกลุมทดลองปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช  ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบและ

ปรับปรุงอยูเสมอ 

 
 1.8   ลกัษณะของชุดการเรียนที่ดี 
 นิพนธ  ศุขปรีดี (2519:6–68) ไดกลาวถงึ ลักษณะของชดุการเรียนที่ดีวาควรมีลักษณะ   

ดังนี ้

 1. เปนชุดการเรียนที่เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

 2.   เหมาะสมกับประสบการณเดิมของนักเรียน 

 3.   ส่ือที่ใชสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 

 4.   มีคําแนะนําและวิธีการใชอยางละเอียด งายตอการใช 

 5.  มีวัสดุ  อุปกรณในการเรียนการสอนทั้งหมดที่กาํหนดไวในบทเรียนอยางครบถวน 

 6.   ไดมีแบบทดสอบและปรับปรุงใหทนัตอเหตุการณอยูเสมอ 

 7.   มีความคงทนตอการเก็บและการหยิบใช 

 ดังนั้น  ชุดการเรียนที่ดีควรจะสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนได 

 
 1.9 คุณคาของชุดการเรียน 
 ลัดดา  ศุขปรีดี  (2523:33)  ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนวา 

      1.   ใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมที่ไดชุดการเรียนสําหรับ

นักเรียนนั้นจะสรางใหนักเรียนใช  นักเรียนจะทําตามคําแนะนําที่บอกไวในชุดการเรียนนั้นๆ ดวยตนเอง 

      2.   สรางขึ้นสําหรับหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  ชุดการเรียนจะถูกสรางขึ้นเปนรายวิชา  

แตละวิชาถูกแบงเปนหนวยยอย  เปนชุดการเรียนขึ้นชุดหนึ่ง  ซึ่งเนื้อหาจะเรียงตามลําดับตอเนื่องกัน

ต้ังแตงายไปหายากและมีความสมบูรณในตัวเอง  นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนในแตละหนวยที่ตนเอง

ชอบไดตามความสามารถและประสบการณเดิม จะเรียนอยางใดกอนและอยางใดหลัง  และจะเรียนให
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กาวหนาไปเทาใดก็ไดไมมีขีดจํากัด  ชุดการเรียนเมื่อจบแตละหนวยแลวมีโอกาสติดตามผลหนวย

ตอไปไดตามความสามารถของนักเรียน 

 3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเองเปนขั้นตอนและจะไดรับรู

ประสบการณแหงความสําเร็จ  เปนการเสริมแรงที่ทําใหอยากเรียนในชั้นเรียนตอไป  ชุดการเรียนจะ

ชวยใหทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนตามอัตราความสามารถของผูนั้น 

 4. สรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนที่พึงพอใจของนักเรียน  จะเรียนที่ไหน  เมื่อใดและจะ

ใชเวลาเรียนนานเทาใดก็ไดซึ่งไมเหมือนกันหรือไมตองเรียนไปพรอมๆ กัน 

 จากกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาชุดการเรียนดังที่หลายทานไดเสนอไว จะเห็นไดวา    

การพัฒนาชุดการเรียนจะตองจัดวางแผนอยางเปนระบบ  เริ่มตั้งแตเปาหมายของหลักสูตร การนํา

เปาหมายมาวิเคราะหแลวนํามากําหนดเปนจุดประสงคของชุดการเรียน  จากนั้นกําหนดกิจกรรมการ

เรียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ต้ังไว  แลวลงมือสรางชุดการเรียน  นําชุดการเรียนใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ  แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็ก  นํามาปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปทดลองใหมกับ

กลุมทดลอง  นําผลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงแกไขกอนการนําไปใช  ในระหวางการใชจะตองมี

การประเมินผลและนํามาปรับปรุงแกไขอยางสม่ําเสมอ 

 
 1.10   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 
 สุพัตรา  ชื่นเจริญ  (2546:บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  

วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนบทรอยกรอง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ  85/85  โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน  45  คน  ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอนพบวา ชุด

การเรียนดวยตนเองมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานสื่ออยูในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ  94.80/95.22 

 อรอุมา  ไชยโยธา  (2547:บทคัดยอ)  ไดศึกษาคนควาเกี่ยวการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร

ดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบ  เรื่องระบบจํานวนเต็มชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนตามเกณฑ  80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนการทดลองและหลังการทดลอง  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรยีน  โรงเรยีนบานบางกะป เขตบางกะป  

กรุงเทพมหานคร  จํานวน  40  คน  ผลการศึกษาพบวา 

 1. ชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบ เรื่อง

ระบบจํานวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
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 วนิดา  ไชยคุณ  (2547:บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียน  เร่ือง  “ขยะมูลฝอย”  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โดยวิธีใชปญหาเปนฐาน มีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียน

บานบางกะป  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  40  คน  ไดรับการสอนโดย  ชุดการเรียนเรื่อง  

“ขยะมูลฝอย”  พบวา  ชุดการเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจากการเรียนโดยใชชุดการเรียน  เร่ือง  “ขยะมูลฝอย”  ของนักเรียนภายหลังไดรับการ

สอนสูงกวากอนไดรับการสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

2.   เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1   ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนผลที่เกิดจากปจจัยตางๆ ในการจัดการศึกษา  นักการศึกษาได

ใหความสําคัญ  และเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสิ่งหนึ่งที่บอกถึงคุณภาพการศึกษา  ซึ่งดังที่  

ไพศาล  หวังพานิช  (2526:137)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง  คุณลกัษณะ

และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ

การเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ  จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคล

วาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตางๆ เชน  ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน 

 สรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ

การเรียนรู  ในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใด  มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถ

วัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในลักษณะตาง  ๆและการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพศึกษา 

 
 2.2   ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 

 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  และเอนกกุล  กรีแสง (2522:22) ใหความหมายการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวา  เปนกระบวนการวัดปริมาณของผลการศึกษาเลาเรียนวาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด  

คํานึงถึงเฉพาะการทดสอบเทานั้น 

 ไพศาล  หวังพานิช  (2526:137) ไดใหความหมายของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  หมายถงึ  

คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน  อบรม  หรือจากการสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึง

เปนการตรวจสอบระดับความสามารถ  หรือถามสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนแลวรูเทาใด 

 สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง กระบวนการวัดผลการศึกษาวา นักเรียน

เกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใดหลังจากเรียนในเรื่องนั้นๆ 
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 2.3   ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 

 สุรชัย  ขวัญเมือง  (2522:233) ใหความหมายวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หมายถึง  แบบทดสอบที่วัดความรู  ทักษะและสมรรถภาพสมองตางๆ ที่เด็กไดรับจากประสบการณทั้ง

ปวงจากทางโรงเรียนและทางบาน  ยกเวนการวัดทางรางกาย  ความถนัดและทางบุคคล  สังคม  ไดแก  

อารมณและการปรับตัว 

 อเนก  เพียรอนุกุลบุตร  (2524:51) ใหความหมายวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง  แบบทดสอบที่มุงวัดความรู  ทักษะ  สมรรถภาพดานตางๆ ที่ไดรับจากประสบการณทั้งปวง  

และมุงวัดทางดานวิชาการเปนสําคัญ 

 ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  (2538:218) ไดใหความหมายวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวา  หมายถึง  แบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว  ซึ่งมักจะเปนขอคําถาม

ใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง 

 เยาวดี  วิบูลยศรี (2540:28) ไดสรุปแนวคิดไววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบ

วัดความรูเชิงวิชาการ  มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เนนการวัดความรู  ความสามารถจากการ

เรียนรูในอดีต  หรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล 

 รอสส และสแตนลีย (Ross; &  Stanley.  1967; อางอิงจาก เยาวดี  วิบูลยศรี.  2540:28) ให

ความหมายวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  หมายถึง  แบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถทางวิชาการ  

เชน  แบบสอบวิชาเลขคณิต  แบบสอบวิชาพีชคณิต  เปนตน 

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  หมายถงึ  แบบทดสอบ

ที่ใชวัดความรู  ทักษะ  และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด 

 
 2.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไวดังนี้ 

 ชวาล  แพรัตกุล  (2516:122-115) แบงแบบทดสอบออกเปน  2  ประเภท  คือ   

 1. แบบทดสอบที่ผูสอนสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาตางๆ เชน  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษา เปนตน โดยแบงไดเปน 2 แบบ คือ แบบใหตอบเสรีและแบบ

จํากัดคําตอบ  ซึ่งคุณประโยชนของแบบทดสอบประเภทนี้อยูที่สามารถพลิกแพลงใหเหมาะกับสภาพ

และเหตุการณได 
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 2. แบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบมาตรฐานเปนตัวอยางของการกระทําหรือความรู

ของบุคคลแตละคนของกลุมใดกลุมหนึ่ง  ซึ่งรับมาภายใตสภาพการณที่กําหนด  การใหคะแนนเปนไป

ตามเกณฑและการตีความหมายก็เปนไปตามตารางเกณฑปกติ  แบบทดสอบมาตรฐาน  ผูสอนใช

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายหองไดอยางมั่นใจและประหยัดถูกตอง

ตามหลักวิชามากกวาการวัดดวยวิธีอ่ืนๆ ใชสําหรับวัดความรูของนักเรียนของแตละชั้นและแตละกลุม

วามีระดับความรูทัดเทียมกันหรือแตกตางกัน  เพื่อจะไดปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมกับสภาพการณ

นั้นๆ ได  ใชสําหรับแยกประเภทนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ ตามความสามารถของนักเรียนแตละคน  

เพื่อจะไดเรียนอยางมีความสุข  ใชในการวินิจฉัยสมรรถภาพวาแตละคนเกง – ออนในวิชาใดบาง  มาก

นอยเพียงใด และเพราะสาเหตุใด ใชสําหรับเปรียบเทียบความงอกงามของนักเรียนแตละคนแตละหองวา 

มีพัฒนาการขึ้นจากเดิมในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ มากนอยเพียงใด ใชตรวจประสิทธิภาพของการเรียน  

ใชพยากรณความสําเร็จในการศึกษาวามีโอกาสจะประสบความสําเร็จในทางใด ใชในการแนะแนวโดย

พิจารณาผลสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานหลายฉบับวา นักเรียนมีสมรรถภาพทางสมองหรือมีความ

ถนัดในดานใด  เพื่อจะไดแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ใชในการประเมินการศึกษา ใชในการวิจัยในฐานะ

ที่เปนแบบทดสอบมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการวัดสูงมาก  การสํารวจคนควาและการวิจัยตางๆ จึง

ตองอาศัยแบบทดสอบประเภทนี้เปนเครื่องมือสําคัญ สําหรับการเก็บขอมูลในการทดลอง และเปรียบเทียบ

ความสามารถ 

 ซึ่งสอดคลองกับพิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2545:96) ที่แบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ออกเปน  2  ประเภท  คือ 

 1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง  หมายถึง  แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

เฉพาะกลุมที่ครูสอน  เปนแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชกันโดยทั่วไปในสถานศึกษา  มีลักษณะเปน

แบบทดสอบขอเขียน  ซึ่งแบงออกไดอีก  2  ชนิดคือ 

  1.1 แบบทดสอบอัตนัย  เปนแบบทดสอบที่กําหนดคําถามหรือปญหาใหแลวใหนักเรียน

ตอบโดยแสดงความรู  ความคิด  เจตคติ  ไดอยางเต็มที่ 

  1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้นๆ เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหนักเรยีนเขยีน

ตอบส้ันๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ นักเรียนไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิด ไดอยาง

กวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย  แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 แบบ คือ แบบทดสอบ   ถูก–ผิด  

แบบทดสอบเติมคํา  แบบทดสอบจับคู  และแบบทดสอบเลือกตอบ 

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั่วๆ ไป  ซึง่

สรางโดยผูเชี่ยวชาญ  มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  กลาวคอืมมีาตรฐาน

ในการดําเนินการสอบ  วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
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 สมบุญ  ภูนวล  (2525:17-22)  แบงแบบทดสอบออกเปน  6  ประเภท  ดังนี้  

 1. แบบทดสอบรายบุคคล  และสอบเปนกลุม  เปนแบบทดสอบที่ใหนักเรียนตอบครั้งละคน  

เชน  ตองการใหนักเรียนตอบปากเปลา ผูสอบถามตามแบบทดสอบ  เมื่อนักเรียนตอบก็ใหคะแนนทีละ

ขอคําถามทันที การสอบเปนรายบุคคลนี้โดยทั่ว ๆ ไป  นักเรียนตองไดรับการฝกหัดและมีประสบการณ

มาก แบบทดสอบเปนกลุม  โดยทั่วๆ  ไป ครูทุกคนเคยมีประสบการณมาแลวในชั้นเรียน  ผูกํากับการสอบ

ไดรับการฝกหัดเพียงเล็กนอยก็ดําเนินการสอบได  อยางไรก็ตามการดําเนินการสอบตองมีทักษะและ

ความรูในการดําเนินการสอบมากดวย 

 2. แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย  ขอสอบปรนัยเปนขอสอบที่ไมตองใชความคิดเห็นของ

ผูตรวจ  แตใหตามแบบหรือกุญแจที่ผูออกขอสอบกําหนดไว  คะแนนของแบบทดสอบปรนัยมีประโยชน

และจําเปนมากในการวัดผลการศึกษา  ขอทดสอบที่มีโอกาสเปนปรนัยไดดี  คือ  ขอทดสอบเลือกตอบ

ถูก – ผิดและจับคู  เพราะการใหคะแนนเปนไปตามกุญแจที่ไดพิจารณาไวกอนแลว 

 แบบทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบที่ใหตอบยาวๆ หรือแบบความเรียง ยากที่จะใหคะแนน

ไดชัดเจน เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ผูตรวจมีอิสระในการใหคะแนน อยางไรก็ตามการใหคะแนนโดยวิธี

จัดอันดับคุณภาพ  จะชวยใหการใหคะแนนมีความเที่ยงธรรมดีข้ึนไดในเนื้อหาวิชาจดหมาย เรียงความ  

แตงความ  เปนตน 

 3. แบบทดสอบไมจํากัดเวลา และจํากัดเวลา แบบทดสอบไมจํากัดเวลา ใหเวลาทําขอสอบ

มาก เพื่อวานักเรียนสวนมากจะสามารถทําไดหมดทุกขอ  ซึ่งคอนขางยาก  หรือมีความยาวมาก  นักเรียน

ทําไปจนหมดแรงแลวก็หยุดทําเอง  ในทางตรงขามแบบทดสอบจํากัดเวลา  กําหนดเวลาใหนอย  แต

ขอสอบคอนขางงาย  นักเรียนสวนนอยจะทําผิด  และเด็กเกง ๆ เทานั้นที่จะทําไดทันตามเวลาทีก่าํหนด  

แบบทดสอบไมจํากัดเวลาตองการทราบวา  นักเรียนแตละคนมีความรูมากนอยเพียงใด แบบทดสอบ

จํากัดเวลาตองการทราบวา นักเรียนสามารถทําไดรวดเร็วเพียงใดในเวลาที่กําหนดใหนอยๆ เชน  แบบทดสอบ

วัดการเปนเสมียน  จึงเนนถึงความสามารถในการทํางานไดรวดเร็วเพียงใด เชน การเขียนหนังสือ  หรือ

พิมพดีด 

 4. แบบทดสอบตัวหนังสือ ไมเปนตัวหนังสือ และไมใชภาษา แบบทดสอบตัวหนังสือ เนน    

การอาน การเขียน  ใชกันโดยทั่วๆ ไปเปนสวนมาก  แบบทดสอบไมเปนตัวหนังสือ  เนนบทบาทของ

ภาษาโดยใชภาพ  ภาพราง  หรือสัญลักษณของสิ่งตางๆ เชน  ใหนักเรียนเลือกภาพรางหลายๆ ภาพที่

เหมือนกับตัวอยาง  หรือใหนักเรียนคํานวณการบวกจํานวนจากภาพ  โดยทั่วๆ ไปแบบทดสอบนี้ใชกับ

ผูอื่นที่อานหนังสือไมไดหรือเด็กอนุบาล  แบบทดสอบนี้อาจใชวัดปญญาของเด็กได  เชน  ใหนักเรียน

บอกลักษณะของสิ่งตางๆ จากภาพ  เชน  ภาพนกบิน  ภาพนกหลับ  นกคุยกัน  ใหนักเรียนดูรูปภาพ

แลวตอบการกระทําของนก  เปนตน 
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 แบบทดสอบที่ไมเปนตัวหนังสือ  ครูจะตองอานคําชี้แจงใหนักเรียนฟงทีละขอเมื่อนักเรียนทํา

เสร็จหมดทุกคน  จึงอานคําชี้แจงขอตอไป  คําชี้แจงควรเขียนไวในแบบทดสอบทุกตอนหรือทุกขอ  เพื่อ

วาผูกํากับการสอบจะสามารถใหขอความแกนักเรียนไดตรงกันในกรณีที่สอบหลายๆ หองหรือหลายๆ 

โรงเรียน  โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

 แบบทดสอบไมใชภาษา  ผูกํากับการสอบจะไมส่ือความหมายกับผูสอนโดยใชการเขียน การอาน 

หรือการพูดใดๆ ทั้งสิ้น แตจะใชการเคลื่อนไหวของรางกายและภาษาใบเปนการบอกใหทราบ  นักเรียน

ตอบโดยการชี้หรือทําดวยมือ  ขอสอบจะเปนวัตถุทรงเหล่ียม  รูปภาพ  หรือการเคลื่อนไหวที่เปนปริศนา  

ขอสอบนี้ใชกับคนใบ  หูหนวก  หรือไมอาจสื่อดวยภาษาธรรมดาได 

 5. แบบทดสอบการปฏิบัติจริง  และขอเขียน  แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริง  เปนการสอบ   

ที่นักเรียนทํางานแทนการตอบคําถาม  อาจจะสอบทีละคน  หรือเปนกลุมก็ได  เชน  การสอบปฏิบัติ

รองเพลง  เลนดนตรี  พลศึกษา  อาจสอบทีละคน  สอบเขียนภาพ  ทํางานหัตถะ  อาจสอบเปนกลุมก็ได  

เปนตน  ผูตรวจจะนับจํานวนที่ทําผิด  หรือพิจารณาดูคุณภาพทั้งหมดเปนสวนรวม  แลวนํามาจัดอันดับ

คุณภาพและสามารถวัดเวลาที่ผูสอบใชในการปฏิบัติงานจนเสร็จ 

 แบบทดสอบการปฏิบัติจริงมีหลายชนิดหลายแบบ  เนื้อหาวิชาแผนที่อาจชี้ใหเห็นตําแหนง

ของเมือง  แหลงทรัพยากร  ใครจะชี้ไดถูกและรวดเร็ว  วิชาประวัติศาสตรอาจใหเรียงภาพผูนําประเทศ

ตามลําพังกอนหลัง  ใหชี้สวนที่หายไปในภาพ  ใหเขียนเรียงความ  จดหมายเปนตน  ลักษณะทัว่ไปของ

แบบทดสอบปฏิบัติจริง เปนการเนนความสามารถในเนื้อหาวิชาใหสามารถปฏิบัติไดจริงๆ มากกวาตอบ

คําถามแบบทดสอบขอเขียน  สวนมากจะถามเนื้อหาวิชา  ใหนักเรียนตอบในกระดาษสามารถตอบได

คร้ังละหลายๆ คน  ขอสอบจะเปนตัวหนังสือ  หรือรูปภาพ  สัญลักษณก็ได 

 6. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง  และแบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง

ใชสําหรับทดสอบนักเรียนที่ครูสอนเอง  แบบทดสอบจะดีหรือไมขึ้นอยูกับครูมีความรูในการสราง ขอ

ทดสอบหรือไม  และมีทักษะเพียงใด  แบบทดสอบมาตรฐานสรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญในการทดสอบ

รวมกับผูชํานาญการหลักสูตรและครู  แบบทดสอบนี้จะตองมีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ คะแนน

เปนมาตรฐาน  เปนการทดสอบที่มีแบบแผนและสามารถนําแบบทดสอบนี้ไปใชกับนักเรียนตางหอง

ตางโรงเรียนได 

 อํานวย  เลิศชยันตี  (2533:88-91)  แบงแบบทดสอบออกเปน  18  ชนิด  ดังนี้ 

 1. แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  แบบทดสอบชนิดนี้มีลักษณะประกอบดวยคําถาม 1คําถาม  

มีตัวเลือก 4-5  ตัวเลือก ถาเปนระดับประถมศึกษาควรมี 4 ตัวเลือกระดับ ประถมศึกษาปที่ 1  ควรสราง

ใหมี 3 ตัวเลือก และควรมีรูปภาพประกอบมากๆ ระดับมัธยมศึกษาจึงควรใช  5  ตัวเลือก 
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 2. แบบทดสอบถูก – ผิด แบบทดสอบชนิดนี้จัดวา เปนแบบเลือกตอบอีกอยางหนึ่ง  แตมี

เพียงถูกหรือผิด  หรือมีสองตัวเลือก 

 3.   แบบทดสอบแบบจับคู  ลักษณะของแบบทดสอบจัดวาเปนแบบเลือกตอบอีกชนิดหนึ่ง  

แตมีตัวเลือกจํานวนคงที่และภายหลังการคัดเลือกตัวเลือกที่ถูกไปแลวจํานวนตัวเลือกนี้จะลดนอยลง

ไปเร่ือยๆ  

 4. แบบทดสอบใหเขียนตอบ แบบทดสอบชนิดนี้มีหลายลักษณะ เชน ใหเปนแบบเติมคํา  

หรือเติมขอความสั้นๆ หรือใหเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็น 

 5. แบบทดสอบความเร็วในการคิด ลักษณะของแบบทดสอบความเร็วจะประกอบดวยขอ

คําถามงาย  แตมีขอคําถามจํานวนมากๆ  ใหเวลาในการทําขอสอบนอยมาก  คะแนนที่ไดจะเปนตัว

เลขที่ชี้ใหเห็นถึงความเร็วในการคิด  การทําขอสอบ 

 6. แบบทดสอบแบบไมจํากัดเวลา  แบบทดสอบนี้  ประกอบดวยขอคําถามที่คอนขางยาก  

ตองใชเวลาในการคิดเปนเวลานาน  ดังนี้  จะไมจํากัดเวลาในการทําขอสอบใหนักเรียนคิดจนกวาจะ

สําเร็จ 

 7. แบบทดสอบที่วัดความสามารถขั้นสูงสุด  แบบทดสอบลักษณะนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวัด

ความสามารถขั้นสูงสุดของนักเรียน  นักเรียนตองพยายามคิดทําขอสอบใหไดคะแนนมากที่สุด  คะแนน

จะเปนตัวชี้ถึงความสามารถขั้นสูงสุด  เชน  การสอบวัดทางดานสติปญญา  หรือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 8. แบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะเฉพาะอยาง  แบบทดสอบลักษณะนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวัด

ความสามารถบางประการ  หรือคุณลักษณะที่ตองการวัดเพียงบางลักษณะเทานั้น  เชน  แบบทดสอบ

วัดความสนใจในวิชาชีพ  หรือแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ  เปนตน 

 9. แบบทดสอบแบบปรนัย  แบบทดสอบแบบปรนัยเปนแบบทดสอบที่ประกอบดวยคุณลักษณะ  

3  ประการ  คือ   

  1. คําถามที่ใชถาม  เปนคําถามที่ชัดเจน  ถามตรงจุด  อานแลวรูวาถามอะไร 

  2.    เกณฑการตรวจใหคะแนน  ไดกําหนดไวชัดเจน  ใครตรวจก็ไดคะแนนตรงกัน 

  3.    การแปลผล  ทุกคนที่แปลผลยอมแปลไดตรงกัน  เชน  ใครทําขอสอบได คือ คนเกง  

ใครทําขอสอบไมได  คือ  คนเรียนออน 

 10. แบบทดสอบแบบอัตนัย  แบบทดสอบแบบอัตนัย  เนนที่คนออกขอสอบเปนคนตรวจ

และใหคะแนน  การใหคนตรวจก็ยอมมีขอยุงยากหลายๆ ประการเกี่ยวกับกิเลสในตัวคน 

 11. การทดสอบที่ใชการเขียน – ตอบ การทดสอบลักษณะนี้อาจใชเปนแบบลักษณะของ

แบบทดสอบในขอ  1 , 2 ,3 , 4  ดังที่กลาวมา  เรียกวา  แบบทดสอบที่เปนการทดสอบที่ใชเขียนตอบ 
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 12. การทดสอบที่ไมใชการเขียน การทดสอบลักษณะนี้ไมใชการเขียนตอบ  แตเปนการสังเกต

พฤติกรรมจากการกระทําโดยตรง เชน การทดสอบพลศึกษา  การทดสอบดานการปฏิบัติในวิชาชาง

ประเภทตางๆ 

 13. การทดสอบที่ใชนักเรียนเปนกลุม  การทดสอบที่ใชลักษณะนักเรียนทดสอบเปนกลุม  

สวนมากมักใช  paper – pencil  test  เพราะสามารถสอบนักเรียนไดพรอมๆ กัน  ถึงแมนักเรียนจะมี

จํานวนมาก 

 14. แบบทดสอบที่ตองสอบครั้งละ  1  คน  การทดสอบที่สอบกับนักเรียนเพียง 1 คน มักเปน

การสอบเพื่อตรวจสอบขอบกพรองทางดานการเรียน  หรือเปนการสอบเพื่อวัดความพรอมดานการเขียน  

ความพรอมดานการฟง  ความพรอมดานการอาน  และโดยเฉพาะการสอบดานการปฏิบัติงาน  เปนตน  

ซึ่งตองดูพฤติกรรมของนักเรียนดวย  การสอบเปนกลุมทําใหไมสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

โดยตรงได 

 15. แบบทดสอบที่ใชภาษา แบบทดสอบที่ใชภาษาเนนที่การใชภาษาเปน  การสื่อความหมาย  

เหมาะสําหรับนักเรียนที่สามารอานหนังสือไดเร็ว  และอานไดคลอง  เชน  ระดับชั้น ป.4-6  หรือระดับ

มัธยมศึกษาขึ้นไป 

 16. แบบทดสอบที่ไมใชภาษา  แบบทดสอบชุดนี้จะเหมาะกับเด็กเล็กๆ และเหมาะกับเด็กที่

ไมสามารถสื่อความหมายดวยการพูดหรือเขียนได 

 17. แบบทดสอบที่ตองการเฉพาะกระบวนการคิดตอบ  แบบทดสอบลักษณะนี้ไมตองสนใจ

วาใครคิดไดหรือไม  แตมีความสนใจวานักเรียนที่เขาสอบคิดอยางไร 

 18. แบบทดสอบแบบการสรางจินตภาพ  ลักษณะแบบทดสอบการสรางจินตภาพ  เปนการ

เนนใหนักเรียนแสดงความรู  ความคิดตอส่ิงเราตาง ๆ ที่ตนไดพบเห็นนักเรียนจะแสดงอาการตอบสนอง

ออกมาเปนความรูสึกนึกคิด  ทัศนคติตาง ๆ ตอส่ิงเราที่ปรากฏอยู  ตัวแบบทดสอบที่ใชเปนสิ่งเรา  จะมี

ลักษณะไมชัดเจน  เพราะตองการเปนตัวการที่จะใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม  ความรูสึกในการตอบสนอง

ออกมาเทานั้น  เมื่อไรที่ตัวแบบทดสอบมีความชัดเจนไมถือวาเปนการสอบเพื่อวัดการสรางจินตภาพ  

การสอบลักษณะนี้จึงเหมาะกับบุคคลที่มีจิตไมปกติ  คนเหลานี้เมื่อพบเห็นภาพสลัวๆ ไมชัดเจน  ก็จะ

ระบายความรูสึกนึกคิดที่เปนปญหาออกมา  ผูวัดผลก็จะแปลพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นใหเขารูวา

เปนคนอยางไร  มีปญหาหรือไม 

 สรุปไดวาประเภทของแบบทดสอบมีหลายประเภทดวยกัน  ไมวาจะเปนแบบทดสอบที่ครู

สรางขึ้นเอง แบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบปรนัย  แบบทดสอบอัตนัย  แบบทดสอบปฏิบัติจริง

และขอเขียน หรือแบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะเฉพาะอยาง  ดังนั้นครูจะตองเลือกแบบทดสอบที่เหมาะสม

กับเนื้อหาและสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไวดวย 
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 2.5   หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีนักการศึกษากลาวถึงหลักเกณฑใน       

การสราง  ดังนี้ 

 เยาวดี  วิบูลยศรี  (2528:82) และ วัญญา วิศาลาภรณ  (2533:11)  กลาวถึงหลักเกณฑไว

สอดคลองกัน  ดังนี้ 

 1.   เนื้อหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น  จะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถวัด

ผลสัมฤทธิ์ได 

 2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชแบบทดสอบวัดนั้น  ถานําไปเปรียบเทียบกันจะตองใหทุก

คนมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตาง ๆ เหลานั้นไดครอบคลุมและเทาเทียมกัน 

 3. วัดใหตรงกับจุดประสงค  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควรจะวัด

ตามวัตถุประสงคทุกอยางของการสอน  และจะตองมั่นใจวาไดวัดสิ่งที่ตองการจะวัดไดจริง 

 4. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียน การเปลี่ยนแปลง

และความกาวหนาไปสูวัตถุประสงคที่วางไว  ดังนั้น  ครูควรจะทราบวากอนเรียนนักเรียนมีความรู

ความสามารถอยางไร  เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความรูแตกตางจากเดิมหรือไม  โดยการทดสอบกอนเรียน

และทดสอบหลังเรียน 

 5. การวัดผลเปนการวัดผลทางออม  เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนสอบวัดพฤติกรรม

ตรงๆ ของบุคคลได  สิ่งที่วัดได คือ การตอบสนองตอขอสอบ ดังนั้น การเปลี่ยนวัตถุประสงคใหเปน

พฤติกรรมที่จะสอบ จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง 

 6. การวัดการเรียนรู  เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยางที่สอนไดภายในเวลาจํากัด  ส่ิงที่วัด

ไดเปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทานั้น  ดังนั้น  ตองมั่นใจวาสิ่งที่วัดนั้นเปนตัวแทนแทจริงได 

 7. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเครื่องชวยพัฒนาการสอนของครู  และเปนเครือ่งชวย

ในการเรียนของเด็ก 

 8. ในการศึกษาที่สมบูรณนั้น  ส่ิงสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแตเพียงอยางเดยีว การทบทวน

การสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน 

 9. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควรจะเนนในการวัดความสามารถในการใชความรูให

เปนประโยชน  หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหมๆ 

 10. ควรใชคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคที่วัด 

 11.  ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตางๆ เชน  ความยากงาย พอเหมาะมี

เวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําขอสอบ 
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 กรอนลันด (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2545:100;  อางอิงจาก Gronlund.  1993:8-1)  ไดใหหลักเกณฑ

ในการสรางไวดังนี้ 

 1. ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่ตองการจะวัดใหชัดเจน  โดยกําหนดในรูปของ

จุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือรายวิชาดวยคําที่เฉพาะเจาะจงสามารถวัดและสังเกตได 

 2. ควรสรางแบบทดสอบวัดใหครอบคลุมผลการเรียนรู  ที่ไดกําหนดไวทั้งหมดทั้งในระดับ

ความรู  ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใชและระดับที่ซับซอนมากขึ้น 

 3. แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรจะวัดพฤติกรรม  หรือผลการเรียนรูที่เปนตัวแทนของกิจกรรม     

การเรียนรู  โดยจะตองกําหนดตัวชี้วัด และขอบเขตของผลการเรียนรูที่จะวัดแลวจึงเขียนขอสอบตาม

ตัวชี้วัดจากขอบเขตที่กําหนดไว 

 4. แบบทดสอบที่สรางขึ้น  ควรประกอบดวยขอสอบชนิดตางๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับ  

การวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่กําหนดไวใหมากที่สุด 

 5. ควรสรางแบบทดสอบโดยคํานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนําผลการทดสอบไปใช

ประโยชน จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  และทันใชตามแผนที่กําหนดไว เชน 

การใชแบบทดสอบกอนการเรียน  สําหรับตรวจสอบพื้นฐานความรูของนักเรียนเพื่อ  การสอนซอมเสริม 

การใชแบบทดสอบระหวางการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการใชแบบทดสอบ

หลังการเรียนเพื่อตัดสินผลการเรียน   

 6. แบบทดสอบที่สรางขึ้นจะตองทําใหการตรวจใหคะแนนไมมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด  

ซึ่งไมวาจะนําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนในเวลาที่แตกตางกันจะตองไดผลการวัดเหมือนเดิม 

 สรุปไดวา  ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหมีคุณภาพ  วิธีการสรางจะตองใชคํานึง 

ใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน  เนนการตั้งคําถามที่สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนไดอยาง

ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรู 

 
 2.6  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 นักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไวดังนี้ 

 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2525:21-30) ไดกลาวถึง  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 

 ขั้นที่  1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ  พจิารณาถงึจุดประสงคของการนาํแบบทดสอบไปใช 

 การวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบทดสอบอยางไร  จําเปนตองเรียนรูเสียกอนวา  

เราจะนําแบบทดสอบไปใชเพื่อทําอะไรหรือตองทราบจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชนั่นเอง  

โดยหลักการแลวการนําแบบทดสอบไปใชจะสัมพันธอยูกับการสอน เชน การสอนเพื่อตรวจสอบความรู
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เดิมจะสอบกอนทําการสอน  การสอบเพื่อปรับปรุงการเรียน  การสอบและวินิจฉัยขอบกพรองจะสอบใน

ระหวางดําเนินการสอน และการสอบเพื่อสรุปผลการเรียนจะสอบหลังจากการสอนเสร็จส้ินทั้งหมดแลว  

ดังนั้น  จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชอาจจําแนกเปน  4  จุดประสงค  ดังนี้ 

 1. ใชตรวจสอบความรูเดิม  จะทําการสอบกอนที่จะเริ่มตนการสอน  เพื่อพิจารณาวา 

นักเรียนมีความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไม 

นักเรียนมีความรูในเนื้อหาที่จะสอนหรือไม 

 2. ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 3. ใชวินิจฉัยนักเรียน 

 4. ใชสรุปผลการเรียน 

 เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองวัด  คือ  เนื้อหาและพฤติกรรมที่ทําการสอน 

 การวิเคราะหหลักสูตร  เปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะในวิชานั้น ๆ มีหัวขอเนื้อหา 

สาระที่สําคัญอะไรบาง  มีจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง  ดังนั้นการวิเคราะหหลักสูตร  จึง

ประกอบดวยการวิเคราะห  2 อยาง  คือ 

 1. การวิเคราะหเนื้อหาวิชา 

  การวิเคราะหเนื้อหาวิชา  เปนการจําแนก  หรือจัดหมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ 

โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

- ความสัมพันธเกี่ยวของกันของเนื้อหา 

- ความยากงายของเนื้อหา 

- เวลาที่ใชสอน 

 2. การวิเคราะหจุดประสงค 

  การวิเคราะหจุดประสงค   โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

- รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด  จากหนังสือหลักสูตรและคูมือครู 

- เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด 

- ยุบพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน 

- นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว 

 ข้ันที่  2  การเตรียมงานและเขียนขอสอบ 

 เมื่อวางแผนการสรางแบบทดสอบ  โดยการสรางเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรเรียบรอยแลว  

จะตองเตรียมงานและเขียนขอสอบตอไป 

 ข้ันที่  3  การทดลองสอบ 

 เมื่อเขียนขอสอบ  และจัดพิมพเรียบรอยก็นําไปทดลองสอบ 
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 ข้ันที่  4  การประเมินผลแบบทดสอบ 

 การประเมินผลแบบทดสอบ  เปนการตรวจสอบวา แบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม โดยพจิารณา

ตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบซึ่งมีอยู  10  ประการ  คือ 

 1. ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวใน 

จุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 

 2. ความเชื่อมั่น หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง 

 3. อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกง  ออน  ออกจากกันได  กลาวคือ  คน 

เกงจะตอบถูก  คนออนจะตอบผิด 

 4. ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกทั่วไปแลวความยากงายที่เหมาะสม 

จะมีจํานวนครึ่งหนึ่งตอบถูก 

 5. ความเปนปรนัย  หมายถึง  ขอสอบที่มีคําถามชัดเจน  และการใหคะแนนชัดเจน 

 6. ความเฉพาะเจาะจง  หมายถึง  ขอสอบที่มีคําถามชัดเจน  และการใหคะแนนชัดเจน 

 7. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชนั้น ประหยัดเวลาการสราง การดําเนินการสอบ  

การตรวจใหคะแนน  แตใหผลการสอบถูกตอง 

 8. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงคและเนื้อหา  

มีสัดสวนจํานวนขอสอบสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 9. ความยุติธรรม  หมายถึง  แบบทดสอบมีความชัดเจน  ไมคลุมเครือและเปดโอกาสใหทกุ 

คนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 

 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2545:97) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ไวดังนี้ 

 1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร  การสรางแบบทดสอบควรเริ่มตน

ดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระและพฤติกรรม 

ที่ตองการจะวัด   

 2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู  เปนพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรู

ที่ผูสอนมุงหวังจะใหเกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทางในการจดั    

การเรียนการสอน  และการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง  โดยการศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตรและ

จุดประสงคการเรียนรู  ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใชวัดวา

จะเปนแบบใด  โดยตองเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  

แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 
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 4. เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตาราง

วิเคราะหหลักสูตร  และใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนขอสอบ

ที่ไดศึกษามาแลว 

 5. ตรวจทานขอสอบ  เพื่อใหขอสอบที่เขียนไวมีความถูกตองตามหลักวิชา  มีความสมบรูณ

ครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร  ผูออกขอสอบตองพิจารณาทบทวน

ตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนที่จะจัดพิมพและนําไปใช 

 6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง  เมื่อตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพขอสอบทั้งหมด  

จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ  และจัดวางรูปแบบ

การพิมพใหเหมาะสม 

 7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ  เปนวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอน

นําไปใชจริง  โดยนําแบบทดสอบไปทดลองกับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมที่ตองการสอบจริง  

แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพ   

 8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง  จากผลการวิเคราะหขอสอบ  หากพบวาขอสอบขอใดไมมี

คุณภาพอาจมีการปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึน  แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงที่ จะ

นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบดังกลาว  สรุปไดดังภาพประกอบ  1   
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ภาพประกอบ  1   ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
  
 

วิเคราะหหลกัสูตร                       

และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

กําหนดชนิดของขอสอบ 
และศึกษาวิธสีราง 

 
เขียนขอสอบ 

 
ตรวจทานขอสอบ 

 
จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

 
ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 

 
จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 
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 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จารุวรรณ บุญสิทธิ์ (2533:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชชุดการสอนกับการสอน

ตามปกติ จากการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนทั้งสองกลุม และวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนใชสถิติ t-test ผลการศึกษาพบวา  

 1. ชุดการสอนที่สรางขึ้นทั้งสองชุด คือ บทที่  2  เร่ือง จํากับจด และบทที่ 3 เร่ือง เกาะหนู 

เกาะแมว มีประสิทธิภาพ 84.86/82.56 และ 86.88/81.22 ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑ 80/80  

ที่ต้ังไว  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียน โดยใชชุดการสอนสูงกวา

นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3. เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน และนักเรียนที่

เรียนโดยการสอนตามปกติไมแตกตางกัน  

 4. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

 จรัล  สวัสดี (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรของนักเรียนโดยใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง  ระบบนิเวศ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง

นี้เปนนักเรียนระดับนาฏศิลปะชั้นกลางปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  จํานวน  30  คน  ไดมา

จากการสุมอยางงาย  ซึ่งเรียนโดยชุดการเรียนรูดวยตนเองเรื่อง ระบบนิเวศ เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับนาฏศิลปะชั้นกลางปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง 

ระบบนิเวศ หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร

หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุนันท  กลอมฤทธิ์  (2547:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา ท  32101 ภาษาไทย เร่ืองขุนชางขุนแผน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่เรียนโดยการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนแบบบูรณาการ  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนเสนา  เสนาประสิทธิ์  อําเภอเสนา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาภาษาไทย  แผนการจัด  การเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาไทย  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยการ
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จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

และการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย  ไมแตกตางกัน และ

มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี 

 ปทมา  ไตรคุป (2547:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย  เร่ืองการเขียนสะกดคํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่สอนโดยนําความรูทางคติชน

มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู  และศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  

กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลยั  อําเภอบานโปง  จงัหวดัราชบรีุ  

จํานวน  80  คน  โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  การวิเคราะหขอมูลใช   t-test  แบบอิสระ  

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนภาษาไทย และใชวิธีหาคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน  พบวา   

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

ที่  3  กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ  สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

 2. ความคงทนทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป  

ที่  3  กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนกบักลุมที่

สอนตามคูมือครูไมแตกตางกัน 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือสวน

ใหญอยูในระดับเห็นดวย 

 

3.   เอกสารที่เกี่ยวของกับประโยคในภาษาไทย 
 3.1   ความหมายของประโยค 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของประโยคไวดังนี้ 

 สุนันทา  โสรัจจ  (2542:105) กลาววา ประโยค หมายถึง  ถอยคําที่นํามาเรียงรวมกันแลวมี

เนื้อความสมบูรณ  แสดงใหทราบวา  มีใครทําอะไร  หรือใครทําอะไรทําแกใคร  ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร  

ซึ่งประกอบดวย  ภาคประธานและภาคแสดง 

 กําชัย  ทองหลอ  (2547:367) กลาววา ประโยค หมายถึง กลุมคําที่มีความเกี่ยวของกันอยาง

เปนระเบียบ  และมีเนื้อความสมบูรณ  ประโยคจะตองมีบทประธานและบทกริยาเปนหลักสําคัญ 
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 จากการศึกษาความหมายขางตนสรุปไดวา  ประโยค  หมายถึง  ถอยคําหรือกลุมคําที่นํามา

เรียงตอกันอยางเปนระเบียบใหแตละคํามีความสัมพันธกัน  มีเนื้อความสมบูรณ  ซึ่งประกอบดวยสวน

สําคัญ  2  สวน  คือ  ผูกระทําและอาการที่กระทํา  เพื่อแสดงใหรูวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร 

 
 3.2   โครงสรางของประโยค 
 โครงสรางของประโยค  หมายถึง  สวนประกอบของประโยค  ซึ่งประโยคประกอบไปดวย  

สวนประกอบ  2  สวน  คือ 

 1. ภาคประธาน 

 2. ภาคแสดง 

  1. ภาคประธาน คือ คําหรือกลุมคําที่ทําหนาที่เปนผูกระทํา ซึ่งเปนสวนสําคัญของ

ประโยค  โดยมากมักไดแก  คํานามหรือคําสรรพนาม 

    2. ภาคแสดง คือ คําหรือกลุมคําที่ประกอบไปดวยบทกริยา บทกรรมและสวนเติมเต็ม  

บทกริยาทําหนาที่เปนตัวกระทํา  บทกรรมทําหนาที่เปนผูถูกกระทํา และสวนเติมเต็มทําหนาที่คลาย

กรรมแตไมใชกรรมเพราะมิไดถูกกระทํา 

 
 3.3   ชนิดของประโยค 
   ประโยคในภาษาไทยแบงออกเปน  3  ชนิด  ตามโครงสรางการสื่อสารดังนี้ 

 1. ประโยคสามัญ  (ประโยคความเดียว)  หมายถึง  ประโยคที่มีขอความหรือใจความเดียว  

ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา  เอกรรถประโยค  เปนประโยคที่มีภาคประธานบทเดียว  และมีภาคแสดงหรือ

กริยาสําคัญเพียงบทเดียว  หากภาคประธานและภาคแสดงเพิ่มบทขยายเขาไป  ประโยคความเดียวนั้น

ก็จะเปนประโยคความเดียวที่ซับซอนยิ่งขึ้น 

 2. ประโยคความรวม  หมายถึง  ประโยคที่รวมเอาประโยคความเดียวตั้งแตสองประโยคขึ้น

ไปเขาไวในประโยคเดียวกัน  โดยมีคําสันธานทําหนาที่เชื่อมประโยคเขาดวยกัน ประโยคความรวมเรยีก

อีกอยางหนึ่งวา   อเนกกรรถประโยค  ประโยคความรวมแบงออกเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 

  2.1  ประโยคความรวมแบบคลอยตาม มีเนื้อความตามกันในแงความเปนอยู เวลาและ

การกระทํา 

  2.2 ประโยคความรวมแบบขัดแยงกัน  มีเนื้อความที่แยงกันหรือแตกตางกันในการกระทํา

หรือผลที่เกิดขึ้น 

  2.3 ประโยคความรวมแบบเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  โดยกําหนดใหเลือกอยางใดอยาง

หนึ่ง 
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  2.4 ประโยคความรวมแบบเปนเหตุเปนผลกันโดยประโยคแรกเปนเหตุ ประโยคหลัง

เปนผล 

 3. ประโยคความซอน หมายถึง ประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว ประกอบดวย

ประโยคหลัก  (มุขยประโยค)  และประโยคยอยเปนประโยคความเดียวซอนอยู (อนุประโยค) โดยทํา

หนาที่เปนประธาน  บทขยายประธาน กรรม หรือบทขยายกรรมของประโยคหลัก  ประโยคความซอน

เรียกอีกอยางหนึ่งวา  สังกรประโยค  ประโยคยอยแบงออกเปน  3  ประเภท  ดังนี้ 

  3.1 ประโยคยอยที่ทําหนาที่เหมือนคํานาม  อาจใชเปนบทประธานหรือบทกรรมหรือ

สวนเติมเต็มในประโยคหลัก  ประโยคยอยประเภทนี้เรียกวา  นามานุประโยค 

           3.2 ประโยคยอยที่ทําหนาที่ขยายนามหรือสรรพนาม จะมีคําประพันธสรรพนาม       

(ที่  ซึ่ง  อัน)  เปนบทเชื่อมกับประโยคหลัก  ประโยคยอยประเภทนี้เรียกวา  คุณานุประโยค 

  3.3 ประโยคยอยที่ทําหนาที่ขยายกริยาหรือคําวิเศษณ  โดยมีสันธานเปนบทเชื่อมกับ

ประโยคหลัก  ประโยคประเภทนี้เรียกวา  วิเศษณานุประโยค 

 
 3.4   หนาที่ของประโยค 
 ประโยคตางๆ ที่ใชในการสื่อสารยอมแสดงเจตนาของผูสงสาร  หากจะแบงประโยคตามหนาที่

หรือลักษณะที่ใชในการสื่อสาร  สามารถแบงออกเปน  4  ลักษณะ  ดังนี้ 

 1. ประโยคบอกเลา  เปนประโยคที่มีเนื้อความบอกเลา  ชี้ใหเปนวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  

อยางไร  และเมื่อไหร 

 2. ประโยคปฏิเสธ  เปนประโยคที่มีเนื้อความปฏิเสธ  จะมีคําวา  ไม  ไมได  หามิได  ประกอบ

อยูดวย 

 3. ประโยคถามใหตอบ  เปนประโยคที่มีเนื้อความเปนคําถาม  จะมีคําวา  หรือ ไหม หรือไม  

ใคร  เมื่อไร  เปนตน  อยูหนาหรือทายประโยค 

 4. ประโยคขอรอง  บังคับและชักชวน  เปนประโยคที่มีเนื้อความเชิงบังคับ  ขอรองและชักชวน  

โดยมีคําอนุภาค  หรือคําเสริมบอกเนื้อความของประโยค 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะเรียกชื่อประโยคแตละชนิดตามผังมโนทัศนสาระการเรียนรู

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ซึ่งกรมวิชาการกําหนดเปนแนวทางในการจัดมาตรฐานการเรียนรู  

คือ  ประโยคสามัญ  (ประโยคความเดียว)  ประโยคความรวม  และประโยคความซอน 
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 3.5   เอกสารที่เกี่ยวของกับประโยคในภาษาไทย 
 มาลัย  มวงเนียม  (2536:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยเรื่องประโยค  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ระหวางการสอนโดยใชแผนโปรงใส

ประกอบการสอนกับการสอนโดยใชแบบฝกหัดเสริมการสอน  มีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียน

หนองพระพิทยา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 60 คน  แบงเปน  2 กลุม คือ กลุมทดลองที่ 1  

และกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นและวิธีการสุมอยางงาย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองประโยคของนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนโปรงใสประกอบการสอนกับนักเรียนที่

เรียนโดยใชแบบฝกหัดเสริมการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยกลุมที่เรียน

โดยใชแผนโปรงใสประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกหดัเสรมิ

การสอน 

 การะเกด  ลีละโรจน (2538:บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนวิชาภาษาไทย 

เรื่องชนิดของประโยค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  80  คน  โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ผลการวิจัยปรากฏวา   

 1. บทเรียนวีดิทัศนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  84.76/83.08   

 2. นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนวีดิทัศนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

 3. นักเรียนกลุมที่เรียนโดยบทเรียนวีดิทัศนและกลุมที่เรียนโดยการสอนปกติมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 สุพิชญพร  เพียรวิริยะ (2540:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการสรางบทเรียนโมดูล  

วิชาหลักภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  กลุมตัวอยางไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2  โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม  เขตลาดพราว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 40 คนเครื่องมือที่

ใชไดแก  บทเรียนโมดูลเร่ืองประโยค  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดเจตคติ  พบวา บทเรียนที่

สรางขึ้นมีประสิทธิ์ภาพเทากับ  85.57/80.13  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 ภิญโญ  ทองเหลา (2547:บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยการเรียนรู  วิชาภาษาไทย เร่ือง การวิเคราะหและสังเคราะหประโยคที่มีตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติ

ตอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน  58 คน เครื่องมือที่ใชไดแก บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยการเรียนรูเรื่อง  การวิเคราะหและสังเคราะหประโยค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  และแบบวัดเจตคติตอการเรียนรู  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรยีนรูทีส่รางขึน้มี
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ประสิทธิภาพเทากับ 85.29/79.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนมี    

เจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย 

 สุภัทรา  ทรัพยไหลมา (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  เร่ือง  ประโยคในภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  3  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก  นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ของโรงเรียน   

ราชวินิตบางแคปานขํา ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ

หลายขั้นตอน  โดยทําการทดลอง 3 คร้ัง เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว  พบวา  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหา

อยูในระดับดีมาก  ดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี  และบทเรียนมีประสิทธิภาพ  92.07/91.55 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชชุดการเรียนดวยตนเองพบวา การใชชุดการเรียน

ดวยตนเองสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความพอใจและมีเจตคติที่ดี การเรียน

ซึ่งสอดคลองกับ อุษาวรรณ  ปาลียะ (2543:บทคัดยอ) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ชุดการเรียนดวย

ตนเอง วิชาภาษาไทย พบวา ชุดการเรียนดวยตนเองมีประสิทธิภาพและนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียน

ดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของชุด    

การเรียนดวยตนเองและผลการใชชุดการเรียนดวยตนเองที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ชนิดของ

ประโยค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนนาคประสิทธิ์  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  โรงเรยีนนาคประสทิธิ์           

อําเภอสามพราน  จงัหวัดนครปฐม  จํานวน  8  หองเรยีน  นกัเรียนทัง้หมด  377   คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย  ไดแก  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2  ของโรงเรียนนาคประสทิธิ์  

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ที่เรียนในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  1 หอง                   

มีนักเรียน  40  คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling) 

 

2.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจยัเปนเนื้อหาเรื่อง  ชนิดของประโยค  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ทีก่ําหนดไว

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

 1. ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของประโยค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  2  โรงเรียนนาคประสิทธิ์  จํานวน  5  หนวย  ประกอบดวย 

  หนวยที่  1  ประโยคในภาษาไทย 

   ชุดที่  1   ความหมายและโครงสรางของประโยค 

  หนวยที่  2  ประโยคความเดียว 

   ชุดที่  2   ความหมายและโครงสรางของประโยคความเดียว 

   ชุดที่  3   การขยายสวนของประโยคความเดียว 

   ชุดที่  4   รูปประโยคความเดียว 
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  หนวยที่  3  ประโยคความรวม 

   ชุดที่  5   ความหมายและโครงสรางของประโยคความรวม 

   ชุดที่  6   คําสนัธานที่ใชเชื่อมประโยค 

   ชุดที่  7   ประโยคความรวมแบบคลอยตามกัน 

      ประโยคความรวมแบบขัดแยงกนั 

   ชุดที่  8   ประโยคความรวมแบบเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

                 ประโยคความรวมแบบเปนเหตุเปนผลกนั 

  หนวยที่  4  ประโยคความซอน 

   ชุดที่  9    ความหมายและโครงสรางของประโยคความซอน 

   ชุดที่  10  ประโยคยอยที่ทาํหนาที่แทนคาํนาม 

   ชุดที่  11  ประโยคยอยที่ทาํหนาที่แทนคาํวิเศษณขยายนามหรือสรรพนาม 

   ชุดที่  12  ประโยคยอยที่ทาํหนาที่แทนคาํวิเศษณขยายกริยาหรือวิเศษณ 

  หนวยที่  5   หนาที่ของประโยค 

   ชุดที่  13  ประโยคบอกเลา  ประโยคปฏิเสธและประโยคคําถาม 

  ประโยคคําสัง่  ประโยคแสดงความตองการ  ประโยคขอรองและชักชวน 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนชุดการเรียนดวยตนเอง  

เร่ืองชนิดของประโยค  จาํนวน  30  ขอ 

 3. แบบฝกหัดหลงัเรียนในแตละชุดการเรียนของชุดการเรยีนดวยตนเอง  ชุดละ 10 ขอ  เพื่อ

หาประสทิธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง   

 
การสรางและหาคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

สาระที่  4  การใชภาษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

 2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  เร่ือง  

ชนิดของประโยค  ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 

 4. เลือกบทเรียน  และจัดแบงเนื้อหาออกเปนเนื้อหายอยๆ สําหรับสรางชุดการเรียนดวย

ตนเอง  โดยแบงออกเปน  5  หนวย  ไดแก 
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  หนวยที่  1  ประโยคในภาษาไทย 

   ชุดที่  1   ความหมายและโครงสรางของประโยค 

  หนวยที่  2  ประโยคความเดียว 

   ชุดที่  2   ความหมายและโครงสรางของประโยคความเดียว 

   ชุดที่  3   การขยายสวนของประโยคความเดียว 

   ชุดที่  4   รูปประโยคความเดียว 

  หนวยที่  3  ประโยคความรวม 

   ชุดที่  5   ความหมายและโครงสรางของประโยคความรวม 

   ชุดที่  6   คําสนัธานที่ใชเชื่อมประโยค 

   ชุดที่  7   ประโยคความรวมแบบคลอยตามกัน 

      ประโยคความรวมแบบขัดแยงกนั 

   ชุดที่  8   ประโยคความรวมแบบเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

                 ประโยคความรวมแบบเปนเหตุเปนผลกนั 

  หนวยที่  4   ประโยคความซอน 

   ชุดที่  9    ความหมายและโครงสรางของประโยคความซอน 

   ชุดที่  10  ประโยคยอยที่ทาํหนาที่แทนคาํนาม 

   ชุดที่  11  ประโยคยอยที่ทาํหนาที่แทนคาํวิเศษณขยายนามหรือสรรพนาม 

   ชุดที่  12  ประโยคยอยที่ทาํหนาที่แทนคาํวิเศษณขยายกริยาหรือวิเศษณ 

  หนวยที่  5   หนาที่ของประโยค 

   ชุดที่  13  ประโยคบอกเลา  ประโยคปฏิเสธและประโยคคําถาม 

  ประโยคคําสัง่  ประโยคแสดงความตองการ  ประโยคขอรองและชักชวน 

 5. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว 

 6. ดําเนินการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค  ดังนี้ 

  6.1    กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหสอดคลองกับข้ันตอนตางๆ ในหลักการสอน

วิชาภาษาไทย 

  6.2 กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดขึ้น 

  6.3 เขียนคูมือหรือคําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

  6.4 จัดทําบัตรคําสั่งเพื่อชี้แจงรายละเอียดใหนักเรียนตองปฏิบัติตามขั้นตอนอยางไร 

  6.5 จัดทําบัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม บัตรเนื้อหา แบบฝกหัด บัตรเฉลยแบบฝกหัด  

แบบทดสอบ  บัตรเฉลยแบบทดสอบและสื่อตางๆ ที่กําหนดไว 
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 7. นําชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบจากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 8. นําชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบ
ความถูกตองในดานเนื้อหาและสื่อ  ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมในชุดการเรียนดวยตนเอง  
และความถูกตองของภาษา   
 9. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  โดยดําเนินการทดลองตามลําดับดังนี้ 

  9.1 การทดลองครั้งที่  1  ทดลองรายบุคคล  เปนการนําชุดการเรียนดวยตนเองไป
ทดลองเพื่อหาขอบกพรอง  ในดานความถูกตองดานเนื้อหา  ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา    
โดยการนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนนาคประสิทธิ์  
จํานวน  3  คน  แลวนําขอมูลที่ไดจากนักเรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของชุดการเรียนดวยตนเอง 

  9.2 การทดลองครั้งที่ 2 นําชุดการเรียนที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  มาทดลองเพื่อ
ศึกษาขอบกพรองของชุดการเรียนและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  กับนักเรียนจํานวน  
40  คน  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ที่ไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน  แลว
นําไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

  9.3 การทดลองครั้งที่  3  นําชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณ
แลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  โดยใหกลุมตัวอยางเรียนจาก    
ชุดการเรียนดวยตนเอง   
 
การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย             
เรื่อง ชนิดของประโยค 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 3. คัดเลือกเนื้อหานํามาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ชนิดของ

ประโยค  เปนแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก  โดยสรางใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่กําหนดไว   
 4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของประโยค แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   
จํานวน 50 ขอ ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่กําหนดไว และคลอบคลุมเนื้อหาแตละชุดการเรียนดวย

ตนเองเรื่องชนิดของประโยค 
 5. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนํา 
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 6. นําแบบทดสอบไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ    
ความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนน  โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง  คาดัชนีความสอดคลองที่มีระดับการประเมิน  3  ระดับ  ดังนี้ 
 +1   หมายถึง    แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   0   หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1    หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 ผลพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนในแตละขอ  มีคาดัชนีความสอดคลอง  
IOC  มีคาตั้งแต 0.66 - 1.00  แสดงวา ขอคําถามนั้นเปนลักษณะของกลุมพฤติกรรมนั้น   
 7. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องชนิดของประโยค  ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  จํานวน  100  คน  เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 8. นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอทดสอบรายขอ เพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนก (R)  ซึ่งไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .02 - .64 และไดคาความยากงาย (P) อยูระหวาง   .25 - .79   
 9. คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑที่กําหนด จากชุดการเรียนดวยตนเองทัง้ 5 ชดุ จํานวน 30  ขอ     
 10. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่ต้ังไวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
จํานวน 40 คน  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20  ของคูเดอร ริชารดสัน  
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ  .85 
 11. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได  มาใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและจัดทําแบบทดสอบ
หลังเรียน  โดยนําแบบทดสอบกอนเรียนชุดเดิมมาสลับขอ  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป 
 
การสรางแบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเองโดยผูเชี่ยวชาญ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยมีการประเมิน 
2 ดาน  คือ  ดานเนื้อหาและดานสื่อ  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2. สรางแบบประเมิน 1 ชุด คือแบบประเมินดานเนื้อหาและดานสื่อ  โดยใชแบบประเมินที่
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ คือ  5,4,3,2 และ 1 โดยกําหนด
ความหมายของคะแนนไวดังนี้ 
  คะแนน  5  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 
  คะแนน  4  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 
  คะแนน  3  หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช 
  คะแนน  2  หมายถึง  มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
  คะแนน  1  หมายถึง  มีคุณภาพระดับใชไมได 
โดยมีเกณฑการประเมินดานเนื้อหาและดานสื่อดังนี้ 
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ตัวอยางแบบประเมินความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและสือ่ 

 
แบบประเมินความคิดเห็นสําหรบัผูเชี่ยวชาญดานเนือ้และสื่อ 

ชุดการเรยีนดวยตนเองเรื่อง  ชนิดของประโยค 
 

คําชี้แจง  การประเมินชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ชนดิของประโยค  เพื่อวิเคราะหหาคาความ

สอดคลอง  เมือ่พิจารณาแลวทาํเครื่องหมาย    ลงในแบบประเมิน 

  

เกณฑในการใหคะแนน  ดังนี ้

5 =  มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดบัดีมาก 

4    =  มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับดี 

3    =  มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับพอใช 

2    =  มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับปรับปรุง 

1    =  ไมมีความสอดคลอง  ไมเหมาะสมในการนําไปใช 
 

ระดับความคดิเห็น 
ที่ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 เนื้อหาและภาษาที่ใช      

1 ความถกูตองของเนื้อหา      

2 ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค      

3 ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา      

4 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียน      

5 เนื้อหามีความตอเนื่องกนั      

6 ความยากงายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน      

7 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช      

8 ความเหมาะสมของจํานวนเนื้อหาในแตละชุดการเรียน      

9 ภาษาที่ใชมีความถูกตอง      

10 ภาษาชัดเจน  เขาใจงาย      

11 ความชัดเจนของตัวอักษร      
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ระดับความคดิเห็น 
ที่ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 การนาํไปใช      

12 ความเหมาะสมของรูปภาพตกแตงในชุดการเรียน      

13 การออกแบบชุดการเรียนมคีวามนาสนใจ      

14 ชุดการเรียนทาํใหนักเรียนสามารถเรยีนรูดวยตนเอง      

15 มีวิธีการอธิบายการใชชุดใหกับนักเรียนอยางชัดเจน      

16 นักเรียนสามารถใชชุดการเรียนไดสะดวก      

รวม      

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 

2. นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อ  จํานวน  3  ทาน   

ประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 

 5.   นําผลจากการประเมิน  มาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพื่อใชเปนเกณฑการประเมินคุณภาพ

ของชุดการเรียนดวยตนเอง  โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับใชไมได 

 เกณฑในการยอมรับวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นมีคุณภาพ  ผูวิจัยกําหนดใหมีคาเฉลี่ย

ต้ังแต 3.51 ข้ึนไป ผลการประเมินชุดการเรียนรูดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยคมีคา

เทากับ  4.31  อยูในระดับดี 
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3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 3.1   แบบแผนการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนวิจยัเชงิทดลอง  ซึง่ผูวิจยัดําเนนิการทดลองตามแบบแผนการทดลองชนิด  
Randomized  One  Group  Pretest – Posttest  Design  (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538:249) 
 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 
 

 กลุม   สอบกอน  ทดลอง   หลังสอบ 
    E           T1       X         T2 

 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
   E แทน กลุมทดลอง 
   X แทน การจัดกิจกรรมโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
   T1 แทน การสอบกอนการจัดกระทําทดลอง   
   T2 แทน การสอบหลงัการจัดกระทําทดลอง    
 

 3.2  ดําเนินการวิจยั 
  1.   ข้ันเตรียมการ 
        1.1    ดําเนินการติดตอกับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  โรงเรยีนนาคประสทิธิ์  เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลอง 
        1.2 การจัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา  
2550  ใชเวลาในการทดลอง  6  สัปดาห  สัปดาหละ  3  คาบ  รวม  18  คาบ 
        1.3 จัดสรางชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนดิของประโยค 
  2. ข้ันทดลอง 
        2.1 ทดสอบกอนเรยีน  ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของ
ประโยค 
        2.2   ดําเนนิการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องชนิดของประโยค 
   2.3 ทดสอบหลงัเรียน  ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของ
ประโยค 
         2.4 นํากระดาษคาํตอบมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนมาวิเคราะหดวยวิธกีาร
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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4.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
      1.1 คาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต โดยคํานวณจากสูตร  (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2538: 73) 

 

  สูตร   x  =  
N

x∑  

 

  เมื่อ x  แทน    คะแนนเฉลีย่ 

    ∑ x  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N  แทน    จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

      

     1.2 คาความปรวนแปรของคะแนน  คํานวณจากสูตร  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 

2538: 73) 

 

  สูตร  S 2   =   
( )

( )1

22

−−

−∑ ∑
NN

xN x  

 

  เมื่อ  S 2  แทน    ความแปรปรวนของคะแนน 

    ∑ x  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    ∑x2  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลงัสอง 

    N  แทน    จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 
 2. สถิติที่ใชในการหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
      2.1   คาความยากงาย  (p) 

 

  สูตร   p   =  
N
R  

 

  เมื่อ p   แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ 

    R แทน จํานวนนักเรยีนทีท่ําขอนั้นถกู 

    N แทน จํานวนนักเรยีนทีท่ําขอสอบนั้นทั้งหมด 
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2.2   คาอาํนาจจําแนก  (r) 

 

  สูตร  r   =  
nn
RR

LH

LH

,

−
 

 
  เมื่อ r แทน คาอํานาจจาํแนก 
    RH แทน จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมสูง 

    RL แทน จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมตํ่า 

    nH แทน จํานวนนักเรยีนกลุมสูง 

    nL แทน จํานวนนักเรยีนกลุมตํ่า 
 

  2.3  คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร  KR – 20  ของ  คูเดอร  ริชารดสัน 

 

  สูตร  rtt   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑
St

pq
n

n
21

1
 

 

  เมื่อ rtt  แทน  คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

    n  แทน  จํานวนขอ 

    P  แทน  สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 

    q   แทน สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด 

    S2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 

 

  2.4   คาดัชนคีวามสอดคลอง  โดยใชสูตร  IOC 

  

  สูตร  IOC  =  
N

R∑  

 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกบัลักษณะพฤติกรรม 

 ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นในแตละขอของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  2.5 ใชสูตร  E1/E2  (เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต.  2528:294-295)  เพื่อทดสอบวาชุดการ

เรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนดิของประโยค  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   

 

  สูตรที่  1  E1  =  100×

∑

A
N

x

 

 

  เมื่อ E1  แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จดัไวในชุดการเรียนคิดเปนรอยละ   

           จากการทาํแบบฝกหัดและหรือประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 

   ∑ x  แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

   A  แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกจิกรรมการเรียน 

   N  แทน   จาํนวนนักเรียน 

 

  สูตรที่  2  E2  =  100×

∑

B
N

F

 

 

  เมื่อ E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ  (พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนในตวันกัเรียน 

     หลังจากการเรยีนดวยชุดการเรียน)  คิดเปนรอยละจากการทํา 

     แบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

   ∑F  แทน คะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนหรือกจิกรรมหลงัเรยีน 

   A  แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรมหลังเรียน 

   N  แทน  จํานวนนักเรยีน 

 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
 วิธีการทางสถติิแบบ  t – test  Dependent  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

และหลังไดรับการเรียนโดยชดุการเรียนดวยตนเอง 

 

 

 



 51 

  สูตร  t  = 
( )
1

22

−
∑ ∑
∑

N
DN

D

D
 

   

          df    =      1−N  

  

  เมื่อ  t แทน  คําที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี

    D แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

   N  แทน  จํานวนคู 

∑D  แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนัเปนรายบุคคล 

           ระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 

         ∑D2  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน 

           เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรยีนกับ    

           ทดสอบหลงัเรียน 

 

  



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนนาคประสิทธิ์  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ผูวิจัย

นําเสนอผลการศึกษาคนควาดังนี ้

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

 E1 แทน รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

   ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 

 E2 แทน รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 

 n   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

 ∑D  แทน ผลรวมของคะแนนผลตางแตละตัว 

 2∑D  แทน ผลรวมของคะแนนผลตางแตละตัวมายกกําลังสอง 

 t   แทน คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบ  t  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําเสนอดังนี้ 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง ชนิดของประโยค  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ตามเกณฑ  80/80  โดยหารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียน  (E1)  และหาคารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลงัเรยีน 

(E2)  ตามขั้นตอนดังนี้ 

 การทดลองครั้งที่  1   

      ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองเพื่อหาขอบกพรอง  ในดานความถูกตองของ

เนื้อหา  ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา  โดยการนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนนาคประสิทธิ์  จํานวน  3  คน  ในขณะทําการทดลองผูวจิยัไดทาํการสงัเกตและ
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สัมภาษณนักเรียนแลวนําขอมูลที่ไดจากนักเรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของชุดการเรียนดวย

ตนเอง หลังจากการทดลองครั้งที่ 1 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขเนื้อหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยการ

เพิ่มตัวอยางประโยค  แกไขประโยคที่งายเกินไปออก  ตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคํา   

 การทดลองครั้งที่  2   

    ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  มาทดลองเพื่อศึกษาขอบกพรอง

ของชุดการเรียนกับนักเรียนจํานวน  1  หองเรียน  คือนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2  โรงเรยีนนาคประสทิธิ ์

ที่ไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน  ในขณะทําการทดลองผูวิจัยไดทําการสังเกตและสัมภาษณนักเรียน

แลวนําขอมูลที่ไดจากนักเรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของชุดการเรียนดวยตนเอง จากการทดลอง

คร้ังที่  2  ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขแบบฝกหัดระหวางเรียนโดยตัดขอที่ยากและงายเกินไปออก  และปรับปรุง

แบบทดสอบหลังเรียน  โดยแกไขคําถามบางขอที่ไมชัดเจนและเรียงลําดับคําตอบใหถูกตอง 

 การทดลองครั้งที่  3   

      ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณแลวไปทดลองกับกลุม

ตัวอยาง  โดยใหกลุมตัวอยางเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง  ในขณะที่นักเรียนเรียนโดยใชชุดการ

เรียนดวยตนเองจบในแตละชุด  นักเรียนไดทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหา

รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  (E1) เมื่อนักเรียนเรียน

ครบทุกชุดการเรียนแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหารอยละของ

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  (E2) เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  

80/80  ดังตาราง  2 

 

ตาราง  2  การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของประโยค  ของนักเรียน 

      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ ์ อําเภอสามพราน  จงัหวัดนครปฐม  ใหมีประสิทธภิาพ  

      ตามเกณฑ  80/80   

 

ชุดการเรียน E1 E2 E1/E2   

ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  

เร่ือง  ชนิดของประโยค 
81.63 83.38 81.63/83.38 

 

 จากตาราง  2  แสดงวา  รอยละของคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  

(E1)  และรอยละของคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  (E2)  มีประสิทธิภาพเปนไป

ตามเกณฑ  คือ  81.63/83.38 
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 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดย

ใชชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค  กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test for dependent  

sample  ดังตาราง  3 

 

ตาราง  3  เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใช           

 ชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค กอนเรียนและหลงัเรียนโดยใช  t-test for  

 dependent sample   

 

การทดสอบ n  X  ∑D  2∑D  t  
กอนเรียน 

 

หลังเรียน 

30 

 

30 

10.28 

 

19.53 

 

370 

 

3660 

 

23.72** 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที ่.01 

 

 จากตาราง  3  แสดงวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

  

ความมุงหมายของการวิจัย 
 
 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ชนิดของประโยค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ชนิดของประโยค สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 กอนและหลัง     

การเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 
 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนทีเ่รียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ชนิดของประโยค  

หลังเรียนสงูกวากอนเรียน   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  โรงเรยีนนาคประสทิธิ์           

อําเภอสามพราน  จงัหวัดนครปฐม  จํานวน  8  หองเรยีน  นกัเรียนทัง้หมด  377   คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์  

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ที่เรียนในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน   1 หอง                   

มีนักเรียน  40  คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling) 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนนาคประสทิธิ ์ อําเภอสามพราน  จงัหวัดนครปฐม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง  ชนดิของ

ประโยค  ไดแก  ประโยคความเดียว  ประโยคความรวมและประโยคความซอน 
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 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ดําเนนิการทดลองในภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2550  ใชเวลา

ในการทดลอง  จํานวน  18  คาบ   คาบละ  50  นาท ี ใชเวลา  6  สัปดาห  สัปดาหละ  3  ชั่วโมง  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 

 1. ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของประโยค 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ชนิดของประโยค 

  1. ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของประโยค  มีคาประสิทธิภาพเทากับ  

81.63 / 83.38 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของประโยค เปนแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ  จํานวน 30  ขอ วัดพฤติกรรม 4 ดาน คือ ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําความรูไปใช 

และการคิดวิเคราะห มีคาอํานาจจําแนก (R) อยูระหวาง .25 - .79  คาความยากงาย (P) อยูระหวาง .02 -

.64 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .85 

 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังนี ้

 1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนกลุมทดลองโดยการสุมอยางงายมาจํานวน 1 หอง  

จากจํานวนทั้งหมด  8  หองเรียน 

 2. แนะนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนดวยตนเองและบทบาทของนักเรียนใน

กิจกรรมการเรียนรู 

 3. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ชนิดของประโยค 

เวลา 1  คาบ 

 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง ชนิดของประโยค กับกลุมตัวอยาง 

เวลา 16 คาบ 

 5. เมื่อเสร็จส้ินการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง  ชนิดของประโยคแลวทํา

การทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของประโยค เวลา 1 คาบ 

 6.  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ

เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยค ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ตามเกณฑ  80/80  โดยหารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียน  (E1)  และหาคารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลงัเรยีน 

(E2)  ตามขั้นตอนดังนี้ 

 การทดลองครั้งที่  1   

 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองเพื่อหาขอบกพรอง  ในดานความถูกตองของ

เนื้อหา  ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา  โดยการนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จํานวน 3 คน ในขณะทําการทดลองผูวิจัยไดทําการสังเกต

และสัมภาษณนักเรียนแลวนําขอมูลที่ไดจากนักเรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของชุดการเรียน  

ดวยตนเอง  หลังจากการทดลองครั้งที่ 1  ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขเนื้อหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

โดยการเพิ่มตัวอยางประโยค  แกไขประโยคที่งายเกินไปออก  ตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคํา   

 การทดลองครั้งที่  2   

 ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  มาทดลองเพื่อศึกษาขอบกพรอง

ของชุดการเรียนกับนักเรียนจํานวน  1  หองเรียน  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 

ที่ไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน  ในขณะทําการทดลองผูวิจัยไดทําการสังเกตและสัมภาษณนักเรียน

แลวนําขอมูลที่ไดจากนักเรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของชุดการเรียนดวยตนเอง  จากการทดลอง

คร้ังที่ 2 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขแบบฝกหัดระหวางเรียนโดยตัดขอที่ยากและงายเกินไปออก  และปรับปรุง

แบบทดสอบหลังเรียน  โดยแกไขคําถามบางขอที่ไมชัดเจนและเรียงลําดับคําตอบใหถูกตอง 

 การทดลองครั้งที่  3   

 ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  

โดยใหกลุมตัวอยางเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง ในขณะที่นักเรียนเรียนโดยใชชุดการเรียนดวย

ตนเองจบในแตละชุด  นักเรียนไดทําแบบฝกหัดระหวางเรียน จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหารอยละของ

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) เมื่อนักเรียนเรียนครบทุกชุดการ

เรียนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหารอยละของคะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  (E2) เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใช    

ชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ชนิดของประโยค กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test dependent  

sample 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล  

 1. โดยการหาประสทิธิภาพของชุดการเรยีนดวยตนเอง  E1/E2  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  

80/80  จากการหาคาเฉลี่ยและรอยละ   

 2. หาคาความยากงาย  (P)  และคาอํานาจจําแนก  (R)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวชิาภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของประโยค  และหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร  KR – 20  ของ   

คูเดอร  ริชารดสัน 

 3. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ของผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทยของ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนดวยตนเอง กอนเรียนและหลงัเรียน โดยใช t-test 

dependent sample 

 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาผลของการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง  ชนิดของประโยค สรุปผล        

ไดดังนี้ 

 1. การพฒันาชุดการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของประโยค  ที่ผูวิจยัสรางขึน้ 

มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ  คือ  81.63 / 83.38 

 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูดวยชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของ

ประโยค  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาผลของการเรยีนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่องชนดิของ

ประโยค  ผลการวิจัยมีดังนี ้

 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของประโยค  ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  มีประสิทธิภาพ  81.63 / 83.38  แสดงวาชุดการเรียนดวยตนเองที่ผูวิจัย

สรางขึ้น มีประสิทธิตามเกณฑที่กําหนดไวคือ  80/80  ทั้งนี้เนื่องจาก ชุดการเรียนดวยตนเองเปนการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ตองการใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง  โดยเรียนตามความสามารถ  

ความสนใจและความตองการของแตละบุคคล  เปนการฝกความรับผิดชอบในการเรียนและความมี
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วินัยในตนเอง  เนื่องจากนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนนั้นไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองเปนขั้นตอน  

ไดรับรูประสบการณแหงความสําเร็จเพราะเมื่อเรียนจบแตละหนวยนักเรียนสามารถประเมินผล

ความสามารถของตนเองไดทันที  ซึ่งเปนการเสริมแรงที่ทําใหอยากเรียนตอไป  การพัฒนาชุดการเรียน

ดวยตนเองเรื่อง  ชนิดของประโยค  มีการผานขั้นตอนอยางเปนระบบ  เร่ิมต้ังแตกําหนดเปาหมาย และ

จุดประสงคที่เหมาะสมกับประการณเดิมของนักเรียน มีเนื้อหาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2544  ชุดการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดแบงเนื้อหาเปนหนวยยอย ซึ่งเนื้อหาจะเรียงตามลําดับ

ตอเนื่องกันตั้งแตงายไปหายาก  ทําใหนักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนในหนวยที่ตนเองชอบไดตามความสามารถ

และประสบการณเดิม  นอกจากนี้ไดนําสื่อจากนอกบทเรียน  ซึ่งไดแก  นิทาน  มาใชในชุดการเรียนเพื่อ

เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  การสรางชุดการเรียนมีการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง

ดานเนื้อหาและดานสื่อ  จึงทําให  ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของประโยค  มีการ

พัฒนาอยางมีคุณภาพอยูในระดับ ดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ  81.63 / 83.38  ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพัตรา  ชื่นเจริญ (2546:บทคัดยอ)  ที่ไดพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง

วิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนบทรอยกรอง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  ชดุการเรยีนที่

สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ  80/80  สอดคลองกับผลการวิจัยของ วารณี  แตงพันธ  

(2550:บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ืองการอานเชิงวิเคราะห  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ 80/80 และ

เปรียบเทียบความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนดวยตนเองวิชา

ภาษาไทยเรื่อง การอานเชิงวิเคราะห มีประสิทธิภาพ 81.85/84.26 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ

ความสามารถทางการอานเชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยคที่ผูวิจัยได

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ  คือ  81.63 / 83.38 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

วิชาภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของประโยค  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว แสดงวา การเรียนโดยใชชุดการเรียน

ดวยตนเอง ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก

การเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544:75 - 79) คือ 

การจัดกิจกรรม  ที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  นักเรียนสามารถเลือกเรียนในแตละชุดการเรียน

ที่ตนเองชอบได  โดยเรียนตามความตองการของตนเอง  และเมื่อเรียนจบแตละชุดการเรียนนั้นนักเรียน

สามารถตรวจสอบผลการเรียนไดทันที  มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   
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นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชุดการเรียนดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน มีการปลูกฝงคุณธรรม

ใหกับนักเรียน  และเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน โดยผูวิจัยไดนํานิทานที่มีขอคิด และ

คติสอนใจแทรกไวในกิจกรรมดวย นอกจากนี้การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนทําใหผูสอนเรียนรู

ไปกับนักเรียน โดยผูสอนเปนผูคอยใหคําแนะนําและตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมในบางชวงของนักเรียน 

เชน การใหนักเรียนไดรวมแตงประโยคที่นอกเหนือจากประโยคตัวอยางที่ผูวิจัยไดกําหนดไวในชุดการเรียน  

ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัตนาวลี  คําชมภู  

(2549:บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย

เร่ือง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ  

อุษาวรรณ ปาลิยะ (2543:บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ราชาศัพท

และคําศัพทสําหรับพระภิกษุและสุภาพชน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ผลการวิจัยพบวา  ชดุการเรยีน

ดวยตนเองที่สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ  90/90  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา 

การเรียนโดยใช  ชุดการเรียนดวยตนเอง  เรื่อง  ชนิดของประโยคที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 

  

ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ครูผูสอนที่จะพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองนั้นตองคํานึงถึงเนื้อหาสาระการเรียนรูที่

เหมาะสมคือ เปนเนื้อหาสาระที่ยาก  นักเรียนจะไดมีโอกาสนํากลับไปทบทวนดวยตนเอง 

 2. การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  ควรกําหนดประโยคในแตละกิจกรรมใหมีสาระ

หลากหลายและทันตอเหตุการณ 
 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวย

ตนเองกับตัวแปรอื่นๆ เชน ความรับผิดชอบ  ความสนใจ เปนตน เพื่อศึกษาลักษณะนิสัยของนักเรียน

ประกอบดวย 
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- รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

 รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมอืในการวจิัยครั้งนี้  ไดรับความอนุเคราะหใน               

การตรวจสอบ เสนอแนะดังนี ้

1. ผูชวยศาสตราจารยสุมานนิ  รุงเรืองธรรม 

อาจารยประจาํภาควิชาการมัธยมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารยสรัญญา  ปญญะสทุธิ ์

อาจารยผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (ประสานมิตร)  ฝายมัธยม 

3. อาจารยบุษยมาศ  บุญจิตต ิ

อาจารยผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย   

โรงเรียนโกศลภัทรวิทย  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 

  -  ตัวอยางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง  ชนิดของประโยค  

  -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ชุดการเรยีนดวยตนเอง 
 

หนวยที่  ๑ 
 
 
 
 
 

 
 

ชดุที ่๑ ประโยคในภาษาไทย 
 
 

ชื่อ................................................  ชั้น .............  เลขที่ .......... 
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หนวยที่  ๑ 
ชุดที่  ๑  ประโยคในภาษาไทย 

 

คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  เรียนจากชุดการเรยีน  ชุดที่ ๑  เรื่องประโยคในภาษาไทย  
โดยศึกษาเนื้อหา  ทํากิจกรรมและแบบฝกหัดทายหนวยนะคะ 
  นักเรียนสามารถตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยได 
 
 ถาคนใดทําคะแนนไดไมถึง  ๘๐ % (๘ คะแนน)  นักเรียนควรจะ
ทบทวนบทเรียนใหมอีกครั้งนะคะ 
 
 

จุดประสงค 
๑. บอกความหมายของประโยคได 
๒. จําแนกขอความที่เปนประโยคได 
๓. รูจักโครงสรางของประโยค 
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 ในการสื่อความเขาใจระหวางกัน  จะใชเพียง
คําพูดเปนคํา ๆ หรือเพียงกลุมคํา  คงไมสามารถสื่อ
ความกันไดชัดเจนเทาที่ควร  จึงจําเปนตองใชขอความ
ที่เปนประโยค  เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ความหมายของประโยค   
 ประโยค  คือ  การนาํคําหลายๆ คํา หรือวลีมาเรียงตอกันอยางเปน
ระเบียบใหแตละคํามีความสัมพันธกัน  มีใจความสมบูรณ   สามารถแสดงใหรูวา  
ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร 
ตัวอยาง 

- นักเรียนอานหนังสือ 
- ตํารวจจับผูราย 
- อี๊ดไปโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

 

หนวยนี้มอีะไรบาง ? 
นักเรียนจะมคีวามรูเกี่ยวกับ 

หนวยที่  ๑ 

ชดุที ่๑ ประโยคในภาษาไทย 

-  ความหมายของประโยค 
-  โครงสรางของประโยค 

 
 การใชภาษาพดูสื่อสารกัน  อาจละเวนสวนหน่ึงสวนใดไดในฐานที่เขาใจกันระหวางผูพูดและผูฟง  
ตวัอยาง 
 “เธอจะไปหองสมุดกับฉันไหม” 
 “ไปสิ”  (ถือเปนประโยค  เพราะมีใจความวา   ฉันจะไปหองสมุดกับเธอ) 
 “ใครทํานํ้าหก” 
 “อุม”  (ถือเปนประโยค  เพราะมีใจความวา    อุมทํานํ้าหก) 
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กลุมคํา   
 คือ  การนาํคําตั้งแต  ๒  คําขึ้นไปมาเรียงตอกัน  มีความหมายพอเขาใจ  
แตยังไมสมบูรณเปนประโยค  จะเปนสวนใดสวนหนึ่งของประโยคเทานั้น 
ตัวอยาง 

- ออกกําลังกาย  (กริยาวลี) 
- กระถางตนไม  (นามวลี) 
- แตเชามืด   (สันธานวลี) 
- ในระหวางที่  (บุพบทวลี) 
- เขาเหลานั้น  (สรรพนามวลี) 
- สวยจริง ๆ   (วิเศษณวลี) 
- คุณพระชวย  (อุทานวลี) 

 
 
      กลุมคํา  เรียกอีกอยางหน่ึงวา  วล ี

 
 
 

ความแตกตางระหวางประโยคกับกลุมคํา 
ประโยค เปนถอยคําที่มีใจความสมบูรณ  สามารถเขาใจไดวา  ใคร  ทําอะไร  
กลุมคํา เปนถอยคําที่ไมสมบูรณ  สื่อความหมายไมไดวาใคร  ทําอะไร 
 

ตัวอยาง 
ประโยค กลุมคํา วลี 

๑.  พอกําลังปลูกตนไม กําลังปลูก  (ขาดประธานและกรรม) กริยาวลี 
๒.  เขาไปเที่ยวฟารมจระเข ฟารมจระเข (ขาดประธานและกริยา)  
๓.  ครูบอยสอนวิชาศิลปะ ครูบอย  (ขาดกริยาและกรรม)  
๔.  ดินสอของฉันหายไป หายไป  (ขาดประธาน)  
๕.  กางเกงยีนสสีดําตัวนี้ของใคร กางเกงยีนสสีดําตัวนี้ (ขาดกริยา)  

 

☺  คําศัพทนารู 
ประโยค  คือ  ถอยคํา  
ที่ มี ใ จ ค ว า ม ส ม บู ร ณ  
บอกไดวาใคร  ทําอะไร  
ที่ไหน 
กลุมคํา  คือ  ถอยคําที่มี
ใจความไมสมบูรณ  สื่อ
ความหมายไมไดวาใคร  
ทําอะไร 
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ลองทําดูนะ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ใหนักเรียนอานและวิเคราะหขอความที่กําหนดให  แลวเขียนในตารางดานลางนี้ 
 
๑. สมพรอานหนังสือการตูน 
๒.    พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง 
๓.   แมไปตลาดโชคชัย ๔ 
๔.   เตยกําลังเตะตะกรอ 
๕.   รองเพลงประสานเสียง 
๖.   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.   รถยนตฮอนดาสีแดง 
๘.   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ออกกําลังกาย 
๙.   ฯพณฯนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศญี่ปุน 
๑๐. เลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย 
 
 

ประโยค วล ี
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โครงสรางของประโยค 
 
 ประโยคหนึ่ง ๆ จะตองมีภาคประธานและภาคแสดงเปนหลัก  และอาจมี   
คําขยายสวนตาง ๆ ได  ดังแผนผังโครงสรางตอไปนี ้
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ตัวอยาง   แมไปตลาด 
  แม  เปน  ภาคประธาน 
  ไปตลาด เปน  ภาคแสดง 
ภาคประธาน 
 คือ  คําหรอืกลุมคําที่ทําหนาที่เปนผูกระทํา  เพื่อใหผูฟงรูวาเปนใคร  
โดยมากมักจะเปนคํานานหรือสรรพนาม   
ภาคแสดง 
 คือ  คําหรอืกลุมคําที่บอกอาการ  เพื่อแสดงใหรูวาทําอะไร  ประกอบดวย  
บทกริยา  บทกรรม  และสวนเติมเต็ม  
ตัวอยาง 

- จานแตก 
จาน  เปน  ภาคประธาน 
แตก  เปน  ภาคแสดง 
 

ประโยค 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยาย 
ประธาน 

กริยา ขยาย
กรรม 

ขยาย
กริยา 

สวนเติมเต็ม กรรม 
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- ชางกินออย 
ชาง  เปน  ภาคประธาน 
กินออย เปน  ภาคแสดง 

- เด็ก ๆ กําลังเลนหมากเก็บ 
เด็ก ๆ    เปน  ภาคประธาน 
กําลังเลนหมากเก็บ  เปน  ภาคแสดง 

 
ภาคแสดงอาจประกอบดวยสวนประกอบดังนี้ 
 ๑.  กริยาตัวเดียว ไดแก  กริยาที่ไมตองการกรรม  (อกรรมกริยา) 
ตัวอยาง 
 สมนอน  ฝนตก   
 
 ๒.  กริยา+กรรม ไดแก  กริยาที่ตองการกรรม (สกรรมกริยา)             
คือ  ประโยคเหลานี้กรยิาดังกลาวตองมีคํานามมารับขางทาย  จึงจะเปนประโยค   
ที่สมบูรณ   
ตัวอยาง 

- พระอภัยมณีรักนางสุวรรณมาลี 
  พระอภัยมณี  เปน  ภาคประธาน 
  รักนางสุวรรณมาลี เปน  ภาคแสดง 
   รัก  เปน  กริยา 
  นางสุวรรณมาลี เปน  กรรม 
 

- ฉันอานหนงัสือ 
ฉัน  เปน  ภาคประธาน 
อานหนังสอื เปน  ภาคแสดง 
อาน  เปน  กริยา 
หนังสือ เปน  กรรม 
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 ๓.  กริยา+สวนเติมเต็ม ไดแก  กริยาที่ตองมีคํานามหรือสรรพนามมา
ตอทาย  เพื่อใหไดใจความสมบูรณ  (วิกตรรถกริยา)  แตคํานามหรือสรรพนาม
นั้นไมจัดวาเปนกรรมเพราะไมถูกกระทํา   
ตัวอยาง 

- เขาเปนนักรอง 
เขา  เปน  ภาคประธาน 
เปนนักรอง เปน  ภาคแสดง 
เปน  เปน  กริยา 
นักรอง เปน  สวนเติมเตม็ 

 
- แมวคลายเสือ 

แมว  เปน  ภาคประธาน 
คลายเสือ เปน  ภาคแสดง 
คลาย  เปน  กริยา 
เสือ  เปน  สวนเติมเตม็ 

 
 
 

 

☺  คําศัพทนารู 
กริยา  คือ  คําที่แสดงอาการ  ทาทาง 
กรรม  คือ  ผูถูกกระทํา  เชน  คนกินขาว  ขาวเปนกรรมของกริยา(กิน) 
สวนเติมเต็ม  คือ  คํานามหรือคําสรรพนาม  ที่มาตอทายคํากริยา  (วิกตรรถกริยา) 
คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อ คน สัตว สิ่งของ 
คําสรรพนาม  คือ  คําที่ใชแทนชื่อคํานามหรือขอความที่กลาวมาแลว  เชน  ฉัน เรา  เขา  
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 ลองทําดูนะ 
 

กิจกรรมที่ ๒ นักเรียนชวยแยกสวนประกอบของประโยคใหถูกตอง ดวยนะคะ.. 
ตัวอยาง บี้รองเพลง 

ขอ  ๑.  มาวิ่ง 
 ขอ  ๒.  เขาหยิบลูกแกว 
 ขอ  ๓.  บอลเปนนักกีฬา 
 ขอ  ๔.  เด็ก ๆ ปลูกดอกไม 
 ขอ  ๕.  ทหารคือรัว้ของชาติ 
 ขอ  ๖.  เธอคลายแม 

ขอ  ๗.  ลีโอนาโด  ดาวินซี  วาดภาพโมนาลิซา 
 ขอ  ๘.  นองรองไห 
 ขอ  ๙.  สุดารัตนเปนทนายความ 
 ขอ  ๑๐.  ลมพัด 

ภาคแสดง 
ขอท่ี ภาคประธาน 

กริยา กรรม สวนเติมเต็ม 

ตัวอยาง บี้ รองเพลง - - 

๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
๗.     
๘.     
๙.     
๑๐.     
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จงอานนิทานเรื่องตอไปนี้  แลวตอบคําถามทายเรื่อง 
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แบบฝกหัด 
 

ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย    ในกระดาษคําตอบ  โดยเลือกขอที่ถูกตองทีสุ่ด 
๑.  ความในขอใดเปนประโยค 
 ก.  นิทานพื้นบานเชียงใหม  ข.  งูเหลือมกับงูจงอาง 
 ค.  ครั้งหน่ึงนานมาแลว   ง.  ทําไม...งูเหลือมไมมีพิษ 
๒.  ความในขอใดเปนประโยค 
 ก.  ถกเถียงไมยอมแพ   ข.  ชายคนหนึ่งเดินผานมา 
 ค.  กาละมังหลายใบ   ง.  ถือไมสะดวก 
๓.  ความในขอใดไมใชประโยค 
 ก.  งูเหลือมฉกถูกกาละมัง  ข.  พอเดินเลยไปเล็กนอย 
 ค.  งูจงอางฉกถูกตวั   ง.  ชายนั้นตายทันท ี
๔.  ความในขอใดเปนกลุมคํา 
 ก.  กระทะใบบัว    ข.  ชายคนหนึ่งไปยืมกระทะ 
 ค.  เขาพบปนูา    ง.  เขาจับปูใสชายพก 
๕.  ความในขอใด  ไมมีภาคแสดง 
 ก.  งูเหลือมฉกกอน   ข.  งูเหลือมไมดูใหถี่ถวน 
 ค.  งูเหลือมคิดวาพิษของตนเสื่อม    ง.  ชายคนนั้นรอดตัว 
๖.  “ชายคนนั้นลมลงสิ้นสต”ิ  จากขอความ  คําที่ขีดเสนใตคือสวนใดของประโยค 
 ก.  ประธาน    ข.  กริยา 
 ค.  สวนขยายกริยา   ง.  กรรม 
๗.  “สัตวทั้งหลายรูเขากม็ารอรับพิษอยางเนืองแนน”  คําที่ขีดเสนใตคือสวนใดของประโยค 

ก.  ประธาน    ข.  กริยา 
 ค.  สวนขยายกริยา   ง.  กรรม 
๘.  คําวา  “ พิษ ”  ในขอ  ๗  ทําหนาที่เปนสวนใดของประโยค 

ก.  ประธาน    ข.  กริยา 
 ค.  สวนขยายกริยา   ง.  กรรม 
๙.  คําที่ขีดเสนใตตอไปน้ีมีคํากริยากี่คํา 
 “ปลาดุกไดพิษทีต่กอยูในน้าํมาทางเงี่ยงเล็กนอย  สวนมดคันไฟ  ตัวตอ  ผึ้ง  เก็บเศษพษิที่
ตกเปอนพ้ืนดิน” 
 ก.  ๖  คํา  ข.  ๕  คํา  ค.  ๔  คํา  ง.  ๓  คํา 
๑๐.  คําวา  “ มดคันไฟ ”  ในขอ  ๙  เปนคําชนิดใด 
 ก.  คํานาม    ข.  คําสรรพนาม 
 ค.  คํากริยา    ง.  คําวิเศษณ 
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เฉลยกิจกรรมที่ ๑ 
 

ประโยค วล ี

สมพรอานหนังสือการตูน พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง 
แมไปตลาดโชคชัย ๔ รองเพลงประสานเสียง 
เตยกําลังเตะตะกรอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๒ กําลังออกกําลังกาย รถยนตฮอนดาสีแดง 
ฯพณฯนายกรัฐมนตรีเดนิทางไปประเทศญี่ปุน เลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย 

  
 
 
 
 

ขอ  ๑ , ๓ , ๔ , ๘ , ๙ , ๑๐  ถูกตอง  เพราะอานแลวไดใจความสมบูรณ  
สามารถบอกไดวามีใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เชน   

ขอ  ๓  แมไปตลาดโชคชัย๔   
( ใคร  -  แม,  ทําอะไร  -  ไป,  ที่ไหน  -  ตลาดโชคชัย๔ ) 

 ขอ  ๒,๕,๖,๗  ผิด  เพราะมีใจความไมสมบูรณ  เปนเพียงแคกลุมคํา  เชน 
ขอ  ๕  รองเพลงประสานเสียง 
 ( เราไมสามารถบอกไดวา ใคร รองเพลงประสานเสียง  จึงถอืวาไมเปนประโยค ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนนารักจังเลย... 
ไมไดแอบดูเฉลยกอน   
อยางน้ีตองปรบมือให  
“คนซื่อสตัย”  นะจะ 
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เฉลยกิจกรรมที่  ๒ 
 
 

ภาคแสดง 
ขอท่ี ภาคประธาน 

กริยา กรรม สวนเติมเต็ม 

ตัวอยาง บี้ รองเพลง - - 

๑. มา วิ่ง - - 

๒. เขา หยิบ ลูกแกว - 

๓. บอล เปน - นักกีฬา 

๔. เด็ก ๆ ปลูก ดอกไม - 

๕. ทหาร คือ - ร้ัวของชาติ 

๖. เธอ คลาย - แม 

๗. ลีโอนาโด  ดาวินซี วาด ภาพโมนาลิซา - 

๘. นอง รองไห - - 

๙. สุดารัตน เปน - ทนายความ 

๑๐. ลม พัด - - 

 
 
 
   ประโยคจะประกอบดวย  ภาคประธาน  และภาคแสดง   

  สวนขยายหรือกรรมจะมีหรือไมมีกไ็ด 
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กระดาษคําตอบ   อยูน้ีคะ... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ขอ ก ข ค ง 

 ๑.     

 ๒.     

๓.     

๔.     

๕.     

๖.     

๗.     

๘.     

๙.     

๑๐.     
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ชุดการเรยีนดวยตนเอง 

หนวยที่  ๒ 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

ชุดที ่๒ ประโยความเดียว 
 

ชื่อ................................................  ชั้น .............  เลขที่ .......... 
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หนวยที่  ๒ 
ชุดที่  ๒  ประโยคความเดยีว 

คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  เรียนจากชุดการเรยีน  ชุดที่ ๒  เรื่องประโยคความเดียว   
โดยศึกษาเนื้อหา  ทํากิจกรรมและแบบฝกหัดทายหนวยนะคะ 
  นักเรียนสามารถตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยได 
 ถาคนใดทําคะแนนไดไมถึง  ๘๐ % (๘ คะแนน)  นักเรียนควรจะ
ทบทวนบทเรียนใหมอีกครั้งนะคะ 
 

จุดประสงค 
๑. บอกความหมายของประโยคความเดียวได 
๒. รูจักโครงสรางของประโยค 
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อยากรูไหม...วา ประโยคความเดียว
มีความหมายวาอยางไร   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยคที่เราใชสื่อสารกันทั่วไป  
มีทั้งประโยคความเดียว  ความรวม  และความซอน   
ซึ่งอาจมีขนาดสั้นหรือยาวก็ได  ข้ึนอยูกับความตองการ 
ของผูสื่อสาร  จึงเห็นไดวาประโยคมีความสําคัญ  เพราะ 
จะชวยใหการสื่อความหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
           
 
 
 
 

กอนที่นักเรียนจะเริ่มศึกษาเนื้อหา  เราลองมาตอบคําถามกอนนะ          
 เริ่มกันเลย....! 

กจิกรรมที ่๑  หากขอความใดถือไดวาเปนประโยคใหทําเครื่องหมาย  หนาขอความนัน้ 
  เตาคลานอยางชา ๆ 

  เด็กเอยเด็กนอย 

  กอยทํารายงานเรื่องดอกไมในวรรณคดี 
  นายพิพัฒนเปนกํานัน 

  นกเงือกอาศัยอยูในปา 
 

 เปนอยางไรกนับาง  ตอบไดไหมเอย... ลองสังเกตคําตอบดูนะ  จะเห็นไดวา  ประโยคจะ        
       ประกอบดวยประธานและกริยาทําใหเรารูวามีใครกําลังทําอะไรอยู  และขอความขางตน  
ถือไดวาเปน  ประโยคความเดียว  
 
 

»ÃaoÂ¤¤ÇÒÁe´ÕÂÇ 
หนวยที่ ๒ 

หนวยนีม้อีะไรบาง ? 
นกัเรียนจะมคีวามรูเกีย่วกบั.... 
-ความหมายและโครงสรางของ
ประโยคความเดยีว 

   ชุดที่  ๒ 
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ความหมายของประโยคความเดยีว 
ประโยคความเดียว  คือ  ประโยคที่มีความหมายเดียว  ไมตองมีขอความอื่นมาขยาย   

ก็ได  เพราะมีความหมายชัดเจนอยูแลว  ซึ่งเรียกวา  เอกรรถประโยค  เปนประโยคที่มี  
ประธาน  ๑   กริยา ๑   หรอื กรรม ๑ เทานั้น 
 โครงสรางของประโยคความเดยีว 
 โครงสรางแบงเปนภาคใหญ ๆ ได ๒ ภาค  คือ 

๑. ภาคประธานของประโยค  คือ  สวนสาํคัญซึ่งผูพูดหรือ 
ผูเขียนจะตองกลาวกอน   เชน  ความดี , ขาพเจา , บาน ,  
ดอกไม , ปากกา  เปนตน 

๒. ภาคแสดงของประโยค  คือ  สวนที่แสดงกริยา   
      อาการของประธาน  เชน   

ขาพเจาพบเพื่อนเกา,  ดอกไมบานยามเชา  เปนตน 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยคความเดียว 

บทขยาย 

ประธาน 

บทขยาย 

ประธาน 

บทขยาย 

ประธาน 

บทขยาย 

กริยา 

บทขยาย 

กริยา 

บทขยาย 

กริยา 

บทขยาย 

กรรม 
๒ 

๓ 

๑ 

บทขยาย 

สวนเติมเต็ม 

คําวา เอกรรถประโยค  
อานวา เอ-กัด-ถะ-ประ-โหยก      
มาจากคําวา เอก+ อรรถ + ประโยค 
ซึ่งมีความหมายวา  เอก (หนึ่ง) 
อรรถ (เน้ือความ) เทากับ ประโยค  
ท่ีมีเน้ือความเดียว 

 

ในทั้งสองภาคนี้  แตละภาคยังแยกเปนสวนยอยลงไปอีก  แตจะกลาวถึงใน 
ชุดการเรียนที่  ๓ ตอไป 
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ตวัอยางโครงสรางประโยคความเดยีว 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประโยคความเดียว 
ประธาน 

บทขยาย
ประธาน 

กริยา กรรม 
บทขยาย
กริยา 

บทขยาย
กรรม 

๑.นักเรียนคุย นักเรียน - คุย - - - 
๒.นักเรียนหญิงคุยเสียงดัง นักเรียน หญิง คุย - เสียงดัง - 
๓.ชมพูแตงกลอน ชมพู - แตง กลอน - - 
๔.ชมพูนักเรียนชั้น ม. ๒ แตง
กลอนสุภาพเกง 

ชมพู นักเรียน
ชั้น ม.๒ 

แตง กลอน เกง สุภาพ 

๕.ตํารวจจับคนราย ตํารวจ - จับ คนราย - - 
๖.ตํารวจจราจรจับคนรายไมได ตํารวจ จราจร จับ คนราย ไมได - 
๗.คนขยันอานหนังสือเกง คน ขยัน อาน หนังสือ เกง - 
๘.แมวกินปลา แมว - กิน ปลา - - 
๙.แมวของฉันกินปลา แมว ของฉัน กิน ปลา - - 
๑๐.ฉันชอบดอกไมในแจกัน ฉัน - ชอบ ดอกไม - ในแจกัน 

  
จากตัวอยางโครงสรางของประโยคความเดียว  จะเห็นไดวาประโยคความเดียวจะประกอบดวย 

ประธาน เพยีงบทเดยีว ซ่ึงอาจจะมีสวนขยายหรือไมมีก็ได 
กรยิา เพยีงบทเดยีว ซ่ึงอาจจะมีสวนขยายหรือไมมีก็ได  หรือ อาจจะมีหรือไมมี กรรม ก็ได 
 

  
ใหนักเรียนชวยยกตัวอยางประโยคความเดียว  ไดแก 

๑. ........................................................................................  
๒. ..................................................................................... 
๓. ..............................................................................................................  
๔. ............................................................................................................. 
๕. ............................................................................................................. 
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กจิกรรมที ่๒   นักเรียนขดีเสนใตสวนที่เปนภาคประธานดวยสีน้าํเงิน  และภาคแสดงดวยสีแดง 
๑.      ฉันเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ 
๒.      วีณาชอบเรียนวิชาภาษาไทย 
๓.      เพื่อนของฉันไมสบาย 
๔.      บุญชูพิมพรายงาน 
๕.      พอซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 
๖.     พี่เบริ์ดรองเพลง 
๗.      นักกีฬาฟุตบอลไดรับรางวัลชนะเลิศ 
๘.      ธนพลทาํงานหนัก 
๙.      วีรยุทธวาดภาพนกเงือก 
๑๐.     ชินขับรถสีขาว 

 
กจิกรรมที ่ ๓    นักเรียนลองแยกสวนประกอบของประโยคตามที่กําหนด 

ภาคประธาน ภาคแสดง 
ประโยคความเดียว 

ประธาน 
บทขยาย
ประธาน 

กริยา กรรม 
บทขยาย
กริยา 

บทขยาย
กรรม 

๑.หองสมุดแผนกมัธยมบรกิารดี       
๒.ตอมกินมะกะโรนีเสนยาว       
๓.ฟารองดังเปรี้ยง ๆ       
๔.กวยเตี๋ยวตมยําหกเลอะชดุ
นักเรียน 

      

๕.เพ่ือนของฉันชอบดูการตนูเรื่อง
ปลาบูทอง 

      

 
 
 

เปนไงครับ.... 
หวังวาคงไมยากไปนะ 
เพ่ือนทําไดอยูแลว.... 
หากมีขอสงสัยไปดูเฉลย
ไดท่ีอยูดานหลังนะครับ 



 
 

92 

จงอานนิทานเรื่องตอไปนี้  แลวตอบคําถามทายเรื่อง 

มากับลาย 
 วันหนึง่ภายในปาใหญ  ชางและสิงโตเดนิมาดวยกนั  สัตวทั้งสองประกาศวา “เพื่อน ๆ สัตวปา

ทั้งหลายจงฟงใหดี  หนึง่อาทติยนับจากวนันี้พวกเราจะจดังานประกวดความงามของสัตวปาขึ้น  งานนี้

ยินดีตอนรับสัตวปาสี่เทาทั้งหลาย” 

 ขาวนีท้ําใหสัตวปาสี่เทาทั้งหลายพากนัตื่นเตนและตางยนิดีที่จะเขารวมในงานประกวดนี้ดวย    

ในสมัยนั้น มาลายซึง่เปนมาอีกพันธุหนึง่  มันมีตัวสีขาว  ตัวเล็กและไมมีเสนลายดํารอบตัว  มนัก็อยาก  

เขาประกวดในงานนี้ดวย  มันรําพึงกับตัวเองวา  “ฉันจะเอาชนะการประกวดไดอยางไร  ในเมื่อตัวฉัน

เล็กและยังวิ่งไดชากวามา” 

 ดังนัน้  มาลายจึงเดนิเขาไปในปาใหญ  มนัมองเหน็เสือโครงตัวหนึ่ง  มันพูดวา  “เสือโครงชาง  

งามสงาเหลือเกิน”  เมื่อมาลายเดินมาพบยีราฟ  มนักพ็ดูกับตัวเองวา  “ลูกนยันตาของยีราฟชาง

สวยงามเหลือเกิน” เมื่อกลับมาในถ้ําของตน  มาลายก็ไดวาดเสนแถบดาํไวประดับรางกายของมนั  

แลวพูดวา  “คราวนี้ฉันมีความงามสงาเหมอืนเสือโครงแลว”  และมันกใ็สขนตาปลอมเพื่อใหมีลูก

นัยนตาที่สวยงาม 

 เมื่อวันงานประกวดไดมาถึง  พวกฝงูสตัวปาตางพากันมายงัสนามประกวด  สัตวปาทุกตวัตาง

ตระเตรียมตัวกันมาอยางสวยงาม  และมาลายก็เปนผูประกวดที่โดดเดนที่สุด  คณะกรรมการตัดสินจึง  

พูดวา  “เราตองนาํมาลายไปเปรียบเทยีบกับสัตวปาตวัอื่น ๆ “ 

 มาลายจึงตองวิ่งแขงกับมา  และมาเปนผูชนะ  เมื่อตอสูกบัเสือ  เสือกเ็ปนผูชนะ  และมันยังไม

สามารถมองเห็นไดไกล ๆ เหมือนยีราฟ  มาลายเลยเปนผูแพในการประกวด  มันเสียใจมาก  และคิดได  

วาจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู ต้ังแตนัน้มา  มาลายจึงมีลายเปนสีดําตลอดชั่วชีวิต 
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แบบฝกหัด 
ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย    ในกระดาษคําตอบ  โดยเลือกขอที่ถูกตองทีสุ่ด 

๑.  ประโยคความเดยีวประกอบดวยสวนตาง ๆ อะไรบาง 
 ก.  ภาคประธานและภาคแสดง  ข.  ประธาน กริยา กรรม 

 ค.  ประธาน  ขยายประธาน  ง.  ประธาน กริยา ขยายกริยา 
๒.  ความในขอใดเปนประโยคความเดียว  

 ก.  สัตวปาสี่เทาทั้งหลาย   ข.  มาลายมีตัวสีขาว 

 ค.  ฉันตัวเล็ก    ง.  ชางและสิงโตเดินมา 
๓.  ความในขอใดไมใชประโยคความเดยีว 
 ก.  มาลายวาดลายและใสขนตาปลอม ข.  มาลายเดินมาพบยีราฟ 

 ค.  มาลายวิ่งแขงกับมา   ง.  มาลายเดินไปในปา 
๔.  ความในขอใดเปนประโยคความเดียว 

 ก.  เพื่อน ๆ สัตวปาทั้งหลาย  ข.  มันมองเหน็เสือโครง 
 ค.  เสือโครงงามสงา   ง.  ฉันตัวเล็กและวิ่งไดไวกวามา 
๕.  ความในขอใด  ไมมภีาคประธาน 

 ก.  เสือโครงมีความสงางามเหลือเกิน ข.  มันเสียใจมาก 
 ค.  โดดเดนทีสุ่ด     ง.  มาเปนผูชนะ 

๖.  “มาลายตองวิ่งแขงกับมา”  จากขอความ  คําที่ขีดเสนใตคือสวนใดของประโยค 

 ก.  ประธาน    ข.  กริยา 
 ค.  สวนขยายกริยา   ง.  กรรม 

๗.  “เราตองนาํมาลายไปเปรยีบเทียบกันสตัวอ่ืน ๆ ”  คําที่ขีดเสนใตคือสวนใดของประโยค 

ก.  ประธาน        ข.  กริยา                    ค.  สวนขยายกรยิา ง.  กรรม 

๘.  ในขอ  ๗  คําใดทําหนาทีเ่ปนคํากริยาของประโยค 

ก.  เปรียบเทยีบ        ข.  มาลาย  ค.  สัตวอ่ืน ๆ   ง. นํา 
๙.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับประโยคความเดยีว 

 ก.  ตองมีคําสันธานมาเชื่อม  ข.  มีประธานเพียงบทเดยีว 
 ค.  อาจจะมีสวนขยายหรือไมก็ได  ง.  เปนประโยคที่ไมชัดเจน 

 ๑๐.  คําวา  “ เอกรรถประโยค” อานวาอยางไร 

 ก.  เอก-กัด-ถะ-ประ-โหยก  ข.  เอก-กัด-ทะ-ประ-โหยก 

 ค.  เอ-กัด-ถะ-ประ-โหยก   ง.  เอ-กัถ-ทะ-ประ-โยก 
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เฉลยกิจกรรม 
 

 
 
กจิกรรมที ่๑   

  เตาคลานอยางชา ๆ     

  เด็กเอยเด็กนอย 

 กอยทํารายงานเรื่องดอกไมในวรรณคดี 
 นายพิพัฒนเปนกํานัน 

  นกเงือกอาศัยอยูในปา 

 
 
 
กจิกรรมที ่๒    

๑.     ฉันเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ 

๒.      วณีาชอบเรียนวิชาภาษาไทย 
๓.      เพื่อนของฉันไมสบาย 
๔.      บุญชูพิมพรายงาน 
๕.      พอซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 
๖.      พี่เบริ์ด รองเพลง 
๗.      นกักีฬาฟุตบอลไดรับรางวัลชนะเลิศ 
๘.      ธนพลทํางานหนัก 
๙.      วรียุทธวาดภาพนกเงือก 
๑๐. ชินขับรถสีขา 

 
 

ตัวอักษรหนา  
แทน  ภาคประธาน 
ขีดเสนใต ๑ เสน  
แทน  ภาคแสดง 
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กจิกรรมที ่ ๓     
 

ภาคประธาน ภาคแสดง 
ประโยคความเดียว 

ประธาน 
บทขยาย
ประธาน 

กริยา กรรม 
บทขยาย
กริยา 

บทขยาย
กรรม 

๑.หองสมุดแผนกมัธยมบรกิารดี หองสมุด 
แผนก
มัธยม 

บริการ - ดี - 

๒.ตอมกินมะกะโรนีเสนยาว ตอม - กิน มะกะโรนี - เสนยาว 

๓.ฟารองดังเปรี้ยง ๆ ฟา - รอง - 
ดัง

เปรี้ยงๆ 
- 

๔.กวยเตี๋ยวตมยําหกเลอะชดุ
นักเรียน 

กวยเตี๋ยว ตมยํา หก ชุด เลอะ นักเรียน 

๕.เพ่ือนของฉันชอบดูการตนูเรื่อง
ปลาบูทอง 

เพ่ือน ของฉัน ชอบ การตูน ดู 
เรื่องปลา
บูทอง 

 
เฉลยแบบฝกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ขอ ก ข ค ง 

 ๑.     

 ๒.     

๓.     

๔.     

๕.     

๖.     

๗.     

๘.     
๙.     

๑๐.     
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย  เรือ่ง  ชนิดของประโยค  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ 

 
คําชี้แจง 

๑. แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของประโยค  เปนแบบทดสอบ    
แบบปรนัยชนิด ๔  ตัวเลือก  จํานวน  ๓๐  ขอ  เวลา  ๕๐  นาที 

๒. ใหนักเรียนเขียน  ชื่อ – นามสกุล  ชั้น  เลขที่  ลงในกระดาษคําตอบ 
๓. ใหนักเรียนอานโจทย  และคําตอบใหละเอียดจนเขาใจกอนตัดสินใจ

เลือกตอบ 
๔. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตองการในกระดาษคําตอบ 

 

ตัวอยาง 
 

ขอ ก ข ค ง 
๐.     

๐๐.     
 
หมายเหตุ 
  หามนักเรียนทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
 
 
 
 

ขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียนและหลังเรียน 
วิชาภาษาไทย  เรื่อง  ชนดิของประโยค  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒ 

 
คําชี้แจง  จงเลอืกขอที่ถูกที่สุด  โดยกากบาทในกระดาษคาํตอบ 
๑. คําวา “แกวแตก”  เปนกลุมคาํหรือประโยค  เพราะเหตุใด 

ก. กลุมคํา  เพราะ  ใจความสมบูรณ ค.   กลุมคํา  เพราะ  ใจความไมสมบูรณ 
ข. ประโยค  เพราะ  ใจความสมบูรณ ง.   ประโยค  เพราะ  ใจความไมสมบูรณ 

๒. ขอใดเปนกลุมคํา 
ก. แมใสเสื้อสีเหลือง   ค.  รานคาเปดเวลา  ๙.๐๐ น. 
ข. มะพราวหลน    ง.  หางหุนสวนจํากัด 

๓. “นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่  ๒  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ชอบเลนกีฬา” 
กลุมคําที่ทําหนาที่ขยายภาคประธานของประโยคคือขอใด 

ก. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          ค.   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๒ 
ข. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  เลนกฬีา  ง.   ช้ันมัธยมศกึษาปที่  ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 

๔. ประโยคขอใดมีบทขยายภาคแสดง 
ก. เสื้อสีแดงขาด    ค.  ศุภสุดาไมชอบกินผัก 
ข. อารียานองของอรัญญารองไห  ง.  เครื่องซักผาแอลจีสีน้ําเงนิ 

๕. ขอใดไมใชประโยคที่ขึ้นตนดวยผูกระทํา 
ก. ตัวนิ่มถูกชาวบานจับ   ค.  ฉันซื้อตุกตาหม ี
ข. ฝร่ังราคาถูกกวาชมพู   ง.  โตเลนเปยโนเกงมาก 

๖. “มีการระเบิดที่จังหวดันราธวิาส”  เปนประโยคที่ขึ้นตนดวยอะไร 
ก. ผูกระทํา     ค.  ผูถูกกระทํา 
ข. กริยา     ง.  อาศัยสวนเติมเต็ม 

๗. ขอใดเปนประโยคความรวม 
ก. พี่สมกินขาวขาหมูทุกวัน   ค.   ฉันเก็บเงนิได  ๑,๐๐๐  บาท 
ข. เขาอาบน้ําแลวจึงแตงตัวไปโรงเรียน ง.   พวกเรากลับถึงบานเวลา  ๑๘.๐๐ น. 

๘. ขอใดเปนประโยคความรวมแบบคลอยตามกัน 
ก. เขาทําการบานแลวจึงเลนเกม 
ข. กวาถ่ัวจะสุกงาก็ไหมแลว 
ค. พี่ไปโรงเรียนแตนองอยูบาน 
ง. เธอจะเรียนหรือเลนกีฬา 
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๙. ขอใดเปนประโยคความรวมแบบขัดแยงกนั 
ก. ถึงเขาจะไมหลอแตก็มีนิสัยดี     
ข. พอและแมไปงานทําบุญขึ้นบานใหม 
ค. คร้ันพอไปทํางานแลวเขาจึงเลนฟุตบอล     
ง. เขาไมสบายเขาจึงไมมาโรงเรียน 

๑๐. ประโยคความรวมแบบเปนเหตุเปนผลกัน  ประโยคเหตุตองอยูสวนใดของประโยค 
ก. ตอนตน    ค.  ตอนกลาง 
ข. ตอนทาย   ง.  อยูสวนใดก็ได 

๑๑. “วรวิทยไมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แตก็ทําอะไรไมได”   
ประโยคนี้เปนประโยคความรวมชนิดใด 
ก. ประโยคความรวมแบบขัดแยงกัน 
ข. ประโยคความรวมแบบเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
ค. ประโยคความรวมแบบคลอยตาม 
ง. ประโยคความรวมแบบเปนเหตุเปนผลกัน 

๑๒. ขอใดอธิบายความหมายของประโยคความซอนไดถูกตอง 
ก. ประโยคความเดียว ๒ ประโยครวมกนัมีใจความสําคัญเทากัน 
ข. ประโยคความเดียว ๒ ประโยครวมกนัมปีระโยคยอยมาขยายประโยคความเดยีว 
ค. ประโยคความเดียว ๒ ประโยครวมกนัมีประโยคหลักและประโยคยอยมาประกอบกนัอาจจะมี

คําเชื่อมหรือไมก็ได 
ง. ประโยคความเดียว ๒ ประโยครวมกนัมีประโยคหลักและประโยคยอย  แตประโยคยอยไมตองมา

ขยายประโยคหลักและไมมคีําเชื่อม 
๑๓. “เขาใสเสื้อกลามเพราะอากาศรอน”   ขอใดเปนประโยคหลัก 

ก. เขาใสเสื้อกลาม    ค.  เสื้อกลาม 
ข. อากาศรอน    ง.   เขาใสเสื้อกลามเพราะอากาศรอน 

๑๔. “เขาเก็บปะการังซึ่งอยูในน้ํา”   ขอใดเปนประโยคยอย 
ก. เขาเก็บปะการงั    ค.   ซ่ึงอยูในน้าํ 
ข. เก็บปะการังในน้ํา   ง.   เขาอยูในน้าํ 

๑๕. ขอใดมีประโยคยอยทําหนาที่เหมือนคําวิเศษณขยายกรยิาหรือวิเศษณ 
ก. ฉันคิดวาภาษาไทยยาก 
ข. ฉันเรียนที่โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
ค. เขาชอบนินทาผูอ่ืน 
ง. เขามาเมื่อพระอาทิตยตกดนิ 
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๑๖. ขอใดเปนประโยคบอกเลา 
ก. นองวิวไปเทีย่วสวนสนกุกับใคร  ค.  ไมมีส่ิงมีชีวิตใด ๆ อาศยัอยูบนดวงจนัทร 
ข. เธอจะทําอยางไรกับอนาคตของเธอ ง.  คุณครูสอนนักเรียนประดษิฐดอกไม 

๑๗. ขอใดไมเปนประโยคปฏิเสธ 
ก. เขามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม   ค.  ฉันไมชอบอานหนังสือเลมนี้เลย 
ข. เด็กๆ ไมอยากถกูทําโทษ   ง.  พิพัฒนไมไดมางานสัปดาหหนังสือ 

๑๘. (๑)  การอานมากทําใหคนฉลาดมาก 
(๒)  การฟงมากทําใหคนฉลาดมาก 

ประโยคที่กําหนดใหนี้ทําใหเปนประโยคความรวมขอใดเหมาะสมที่สุด 
ก. การอานมากหรือการฟงมากทําใหคนฉลาด 
ข. เพราะการอานมากการฟงมากทําใหคนฉลาด 
ค. การอานมากและการฟงมากทําใหคนฉลาด 
ง. การอานมากทาํใหคนฉลาดมิฉะนั้นก็การฟงมากทําใหคนฉลาด 

๑๙.  “ฟุตบอล  ตะกรอ  แบดมินตัน  และปงปองเปนกฬีายอดนิยมของคนทั่วไป”  ประโยคนี้แยกเปน
ประโยคยอยไดกี่ประโยค 
ก. ๒  ประโยค ข.  ๓  ประโยค  ค.   ๔  ประโยค ง.   ๕  ประโยค 

๒๐. “พอ  แมและพี่ของสุมาลีเปนหมอแตสุมาลีเปนครู”  ประโยคนีแ้ยกเปนประโยคความเดียวไดกี่
ประโยค 
ก. ๒  ประโยค ข.  ๓  ประโยค  ค.   ๔  ประโยค ง.   ๕  ประโยค 

๒๑. “ครูทําโทษนักเรียนทีไ่มสงการบานวิชาภาษาไทย”  ขอความใดเปนประโยคยอย 
ก. ที่ไมสง    ค.  ที่ไมสงการบานวิชา 
ข. ที่ไมสงการบาน   ง.   ที่ไมสงการบานวิชาภาษาไทย 

๒๒. “นทีทํางานไปดวยระหวางที่เขาเรียนปริญญาเอก”  ขอความใดเปนประโยคยอยที่ทําหนาที่เหมือน
คําวิเศษณขยายกริยาหรือวิเศษณ 
ก. นทีทํางานไปดวย   ค.  นทีทํางานไปดวยระหวางที่ 
ข. เขาเรียนปริญญาเอก   ง.   ระหวางทีเ่ขาเรียนปริญญาเอก 

๒๓. “แมกําลังซักเสื้อที่เปอนซอลมะเขือเทศ”  ขอความที่ขีดเสนใตทําหนาที่ขยายคําใด 
ก. แม     ค.  เสื้อ 
ข. กําลังซัก    ง.   กําลังซักเสื้อ 
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๒๔. “พิมลพิมพงานเกงมาก”  ประโยคหลักดังกลาวควรนําประโยคยอยในขอใดมาขยายเพื่อเปนประโยค
ความซอนที่มปีระโยคยอยทีท่ําหนาที่เหมอืนคําวิเศษณขยายกรยิาหรือวิเศษณ 
ก. ที่เปนเสมียน    ค.  เพราะใคร ๆ ก็ยอมรับ 
ข. นองของลําดวน   ง.   จนฉันเกือบมองไมทัน 

๒๕. “เขาทํา........................”  ควรนําประโยคยอยในขอใดมาเปนประโยคยอยที่ทําหนาทีเ่หมือนคํานามที่
เปนบทกรรมของประโยคนี ้
ก. ใหฉันกลัวผี    ค.  เสียงดังจนฉันรําคาญ 
ข. ฉันตาง ๆ นานา   ง.   ไมมีหยดุจนกระทั่งเขาเปนลม 

 

อานขอความตอไปนี้  แลวตอบคําถาม  ขอ  ๒๖ 
  ไก พรุงนี้เธอจะไปไหน  (๑) 
  กุง ดูคอนเสิรต   (๒) 
  ไก ไปกับใคร   (๓) 
  กุง พี่แกว    (๔) 

๒๖. ใจความหมายเลขใดเปนประโยคความเดยีวที่มีใจความสมบูรณ 
ก. หมายเลข ๑ ข.  หมายเลข ๒ ค.  หมายเลข ๓ ง.  หมายเลข ๔ 

๒๗. “เก็บเทาไรกไ็มหมด   ถาไมงดทิ้งขยะ”  ขอความนี้จดัอยูในประเภทใด 
ก. คําโฆษณา  ข.  ประกาศ  ค.  คําขวัญ  ง.  สุภาษิต 

๒๘. “แมเก็บผักแลวนําไปขายที่ตลาด”  ประโยคนี้เปนประโยคความรวมชนดิใด 
ก. ประโยคความรวมขัดแยง  ค.  ประโยคความรวมเปนเหตุเปนผล 
ข. ประโยคความรวมคลอยตามกัน ง.  ประโยคความรวมใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

๒๙. ขอใดเปนประโยคความรวมเปนเหตเุปนผลกัน 
ก. พอถางหญาเพราะหญารกมาก 
ข. เพราะเขาไมทาํการบานจึงถูกครูตี 
ค. เขาถวายอาหารพระเพราะวนันี้เปนวันเกิดของเขา 
ง. หลอนจัดบานอยางเรียบรอยเพราะเพื่อนจะมาที่บานของเธอ 

๓๐. ขอใดมีคําวา  “หรือ”  เปนประโยคความรวมเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
ก. เงินหรือทรัพยสมบัติเปนสิ่งที่คุณตองการ 
ข. มารดาหรือแมเปนผูมีพระคณุตอเรามาก 
ค. แพทยหรือหมอในโรงพยาบาลทํางานหนักทุกวัน 
ง. จังหวดัจันทบรีุหรือระยองมอีนุสาวรียสุนทรภู 

 



 
 

101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

- ตารางสรุปคาการประเมนิความคิดเห็นดานเนื้อหาและสือ่  ชุดการเรียนดวยตนเอง                   

เร่ือง  ชนิดของประโยค  โดยผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง   4  สรุปคาการประเมินความคิดเห็นดานเนื้อหาและสื่อ  ชุดการเรียนดวยตนเอง   

  เร่ือง  ชนิดของประโยค  โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ผลการประเมิน 
ของผูเช่ียวชาญ     ทั้ง 3 ทาน รายการประเมิน 

1 2 3 

เฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

เนื้อหาและภาษาที่ใช      

1. ความถูกตองของเนื้อหา 5 5 4 4.67 ดีมาก 

2. ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค 4 4 3 3.67 ดี 

3. ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา 4 5 3 4 ดี 

4. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียน 5 5 3 4.33 ดี 

5. เนื้อหามีความตอเนื่องกัน 5 5 4 4.67 ดีมาก 

6. ความยากงายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4 5 3 4 ดี 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช 5 5 4 4.67 ดีมาก 

8. ความเหมาะสมของจํานวนเนื้อหาในแตละชุดการเรียน 5 4 3 4 ดี 

9. ภาษาที่ใชมีความถูกตอง 5 5 4 4.67 ดีมาก 

10. ภาษาชัดเจน 5 5 3 4.33 ดี 

11. ความชัดเจนของตัวอักษร 5 5 4 4.67 ดีมาก 
การนําไปใช      

12. ความเหมาะสมของรูปภาพตกแตงในชุดการเรียน 5 5 4 4.67 ดีมาก 

13. การออกแบบชุดการเรียนมีความนาสนใจ 4 5 3 4 ดี 

14. ชุดการเรียนทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 4 4 3 3.67 ดี 

15. มีวิธีการอธิบายการใชชุดกับนักเรียนอยางชัดเจน 4 4 5 4.33 ดี 

16. นักเรียนสามารถใชชุดการเรียนไดสะดวก 5 5 4 4.67 ดีมาก 
รวม 4.63 4.75 3.56 4.31 ดี 
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ภาคผนวก  ง 
 -  ตารางแสดงคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย                    

                เร่ือง  ชนิดของประโยค  

-  ตารางแสดงคาความยากงาย  (P)  และคาอํานาจจาํแนก  (R)  ของแบบทดสอบ   

   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของประโยค    
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ตาราง  5  คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของประโยค  
 

คนที่ คะแนนระหวางเรียน (E1) ( 130 คะแนน ) คะแนนหลังเรียน (E2) ( 20 คะแนน ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

103 

110 

103 

110 

99 

114 

113 

111 

109 

95 

102 

102 

105 

104 

108 

114 

101 

107 

108 

110 

107 

110 

104 

98 

101 

110 

109 

109 

109 

98 

 

16 

16 

17 

17 

15 

17 

18 

16 

18 

16 

15 

16 

17 

18 

16 

16 

15 

18 

18 

16 

17 

18 

16 

16 

17 

17 

18 

16 

18 

16 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

คนที่ คะแนนระหวางเรียน (E1) ( 130คะแนน ) คะแนนหลังเรียน (E2) ( 20 คะแนน ) 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

100 

110 

108 

110 

110 

110 

110 

106 

105 

96 

 

17 

16 

17 

16 

15 

18 

17 

16 

17 

18 

 

รวม 4245 667 

E1/E2 81.63 83.38 
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ตาราง  6  คาความยากงาย  (P)  และคาอํานาจจําแนก  (R)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

 ทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ืองชนิดของประโยค  จาํนวน 50 ขอ 

 

ขอที่ P R ขอที่เลือก 

1 .58 .20  

2 .84 .18  

3 .42 .42  

4 .75 .52  

5 .88 .61  

6 .09 .28  

7 .63 .24  

8 .35 .29  

9 .62 .36  

10 .72 .44  

11 .46 .19  

12 .77 .49  

13 .50 .12  

14 .46 .41  

15 .75 .38  

16 .86 .28  

17 .87 .42  

18 .36 .47  

19 .56 .24  

20 .32 .51  

21 .78 .59  

22 .65 .20  

23 .09 .28  

24 .25 .28  

25 .18 .40  

 



 
 

107 

ตาราง 6 (ตอ) 

 

ขอที่ P R ขอที่เลือก 

26 .11 .02  

27 .58 .34  

28 .46 .48  

29 .80 .73  

30 .82 .52  

31 .65 .56  

32 .79 .57  

33 .46 .48  

34 .59 .64  

35 .35 .40  

36 .77 .49  

37 .60 .07  

38 .58 .49  

39 .48 .52  

40 .44 .38  

41 .20 .04  

42 .29 .18  

43 .40 .39  

44 .24 .14  

45 .64 .47  

46 .72 .57  

47 .48 .37  

48 .32 .72  

49 .22 .03  

50 .17 .06  

หมายเหต ุ  หมายถึง แบบทดสอบที่ผานเกณฑคาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก โดยได คัดเลือก

ไว 30  ขอ  แบบทดสอบนี ้นําไปหาคาความเชื่อมัน่ KR-20 ของแบบทดสอบเทากบั  .85 
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ภาคผนวก จ 

-  ตารางคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย                  

   เร่ืองชนิดของประโยค  ของนกัเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู 

   ดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 
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ตาราง  7  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองชนิดของประโยค ของนักเรียน 

 กอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 

คนที่ กอนเรียน (X1) 

(30 คะแนน) 

หลังเรียน  (X2)  

(30 คะแนน) 

ผลตาง 

(D) 

 ผลตางกําลังสอง 

(D2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

6 

6 

11 

10 

10 

12 

7 

9 

12 

8 

9 

5 

4 

11 

12 

9 

12 

9 

7 

10 

4 

9 

10 

12 

10 

5 

10 

16 

13 

14 

16 

14 

20 

17 

13 

20 

15 

19 

15 

13 

20 

15 

13 

22 

21 

16 

20 

19 

13 

18 

16 

16 

22 

23 

22 

16 

15 

27 

24 

24 

10 

8 

9 

7 

3 

8 

8 

10 

3 

5 

11 

10 

9 

11 

9 

7 

8 

10 

6 

8 

12 

7 

12 

11 

12 

11 

5 

11 

11 

10 

100 

64 

81 

49 

9 

64 

64 

100 

9 

25 

121 

100 

81 

121 

81 

49 

64 

100 

36 

64 

144 

49 

144 

121 

144 

121 

25 

121 

121 

100 
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ตาราง  7  (ตอ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนที่ กอนเรียน (X1) 

(30 คะแนน) 

หลังเรียน  (X2)  

(30 คะแนน) 

ผลตาง 

(D) 

 ผลตางกําลังสอง 

(D2) 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

10 

11 

16 

6 

13 

12 

15 

16 

13 

17 

23 

20 

25 

17 

24 

25 

26 

26 

25 

26 

 

13 

9 

9 

11 

11 

13 

11 

10 

12 

9 

 

169 

81 

81 

121 

121 

169 

121 

100 

144 

81 

 

 1X   =  10.28 2X   =  19.53 ∑D  =  370 ∑ 2D  =  3660 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล นางสาวพกัตรวิภา  ไทรรารอด 

วันเดือนปเกิด 8  กุมภาพนัธ  2523 

สถานที่เกิด อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

สถานที่อยูปจจุบัน 5/5  หมูที ่ 10  ตําบลบางชาง  อําเภอสามพราน               

                จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย  73110 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาปที่ 6  

 จากโรงเรียนนาคประสิทธิ ์ จงัหวัดนครปฐม   

พ.ศ. 2545 ครุศาสตรบัณฑิต  คบ. (วิชาเอกภาษาไทย)  

 จากสถาบันราชภัฎสวนสุนนัทา  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบัณฑิต  กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) การสอนภาษาไทย 

 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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